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liij (leze twocdc uitii'iiat', ter iiilcidiun- , vvn enkel woord sleclits.

Niiuwclijks zag Ongeloof en Revolnfie liet licht, toen de llcvolutie

van 18t8 over Frankrijk en Europa losbrak.

De tekst is nagenoeg onveranderd ; doch in de Aauteckeningen heb ik

getracht , onder verwijzing naar mijne latere geschriften , winst te

doen met de ervaring van een twintigjarig bij uitnemendheid revo-

lutionair tijdvak.

Aldus zal kunnen blijken dat mijne overtuiging, in de hoofdgedachte

eener christelijk-histoi-ische of anti-revolutionaire wereldbeschouwing,

niet slechts dezelfde gebleven , maar versterkt is. De Moderne Maat-

schappij , met al haar uitnemendheden , in de dienstbaarheid der ongeloofs-

theorie geraakt zijnde , wordt telkens meer verleid tot siehehuatige

verlooclicning van den levenden God.

Gr. V. Fk.

Jiilij 1868.





Di'zo Vooi'leziiigeii , in den winler van '1845— 18iG voor

con kl(!in i^clal behui^slcllendc vrienden in mijne hoekenkanKir

gehonden
,

zijn ecne proeve van liisloriscli betoog dat er

natnnrlijk en noodwendig vcr])and is Inssclien ongeloof en

revolulle; dal de rigting welke, ten gevolge der zelfverheffing

van den mcnseli , in staatsregl en wetenschap, niet zonder

weêrspraak evenwel, heerschappij vocit, nit verwerping van

hel Evangelie is ontslaan. — Ik heb getracht, door het bewijs

der ervaring, duidelijk te maken dat deze verderfelijke rigting,

om liichtkasleelen te bouwen, de grondslagen van waarheid

en regt , op stelselmatige wijs, omgekeerd heeft; dat zij, in

haar doorgaans hooggeroemden vooruitgang, langs de baan

van wettige gevolgtrekking, naar volslagen ongodisterij en

radicalisme vooruitgaat, en dat, waar men de theorie beaèmt,

er tegen de juistheid der toepassing geen behoedmiddel is

dan in gewelddadig stuiten van een, naar zoodanige beschou-

wing, allezins regtmatigen loop. Ik heb uit de doodelijkheid

der vrucht, zonder gedwongenheid, meen ik, het gevolg

ontleend, dat de boom waarop zij groeit, geen levensboom

is ; dat men niet op het kweeken , maar op het uitroeijen der



VIII

iiilliLic plaiil iiiocl liiMhiclit zijn ; iiid iiiidfii' wooidcii , ditl

,

ook op politiek Ici iciii , lucii niet maiiijeii k;iii (hui wiil iiicii

gezaaid liecll ; dat !i,('oii vei\srlioidenlieid van grond in dn

eigenaardigheid der kiem , en geen wisseling van omstandig-

heden in het revohitionair uewas verandering hrengl ; dal veeleer

de onvermijdelijkheid der mislukking uil den aard zeiven der

proefneming ontspruit; en dal, vermits de verloochening van

den levendigen God mei verwarring, onregt en slavernij in

verband is, verccniging van vrijheid met regt en orde, huilen

onderwerping aan den lioogsten Wetgever en Koning, als een

steen der wijzen, vruchteloos gczoehl wordl (*).

Doch genoeg reeds ! Ik zou ligt mei vermelelheid voorop

stellen wat, in hel werk zelf, mei behoedzaamheid en van

lieverlede te voorschijn gebragl is: ik zou, door mijne be-

knopte inhoudsopgave, te weeg kunnen brengen dal de inhoud

niet bruikbaar, niet leesbaar gekeurd, en dal hel boek, waarin

ik, voor de eerste maal met ecnige uitvoerigheid hel geheel

mijner chrislelijk-historischc beschouwing opgeteekend heb,

met minachting of met verontwaardiging ter zijde gelegd wierd.

Ik geef het Handschrift, op enkele woorden na, onver-

anderd, gelijk hel, in den winter van iSA5 op 1846, mede-

(*) [Een kort begrip van het werk vindt men in Ie Pc/r/i aniirécoluUoiimire

et confessionnel, p. 33— 41 , en Ter Naffedachteuis van Slalil, blz. 27, vg.]

1) Met beknoptiieid licb ik liet gedaan (1831) in de NederlaniJxrhe

Gedachten, III. n" 21-27.
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gedoold weid ;iaii ccii klein ^ctiil personen, wier belangslelling'

in de ziiak, wier welwiileiidlieid voor den sprelun" niel Iwijfcl-

aelilii; was.

Spoedige openbaarmaking liad ik aanvankelijk ni(!l bedoeld.

Veeleer was ik voornemens de opstellen, viiielil van langdnvig

onderzoek en rijp beraad, zorgvnldig te herzien en ze, door

voortgezette nasporing en overleg, gedachtig aan lie't nonnm

prenutliir in annum, tot meer volledigheid te bi'engen. Weldra

Iten ik overtnigd geworden dat do aard, noch van het onder-

wei'p, noch van onzen lecl'tijd, dergelijk streven aanraadt,

dergelijk uitslel vergnnt. Waar men zich gewaagd heeft aan

de behandeling ccner slof, mot uewiutige vraagstukken in

vei'band, behoort al wal naar volledigheid zweemt, tot deniet

vervulbare wcnschen; en, vermits over historie en staalsrcgt,

ook hier te lande, oen strijd waaraan ik mij niet onttrekken

wil, gevoerd wordt; vermits deze worsteling de dierbaarsteen

heiligste belangen van hel vaderland, van de menschheid en,

regtstreeks of zijdelings , de erkenning of miskenning van hot

Licht der wereld en het behoud van onsterfelijke zielen belrel'l

,

zoo niogt ik, bij het gewigt der zaak en den drang van het

oogcnblik, uit bedenkingen eener lichtschuwe eigenliefde niet

vci'geten dat de ure van het gevaar do ure dor voorbereiding

niel is, en dat, wanneer van alle zijden het vijandelijke zwaard

schittert, gebruik, niet opsiering, der wapenen te {)as komt.



X

Ni» liel, ciiKÜiicn viiii iiiijiic Uink, in Aj)iil tiel)l)(üi

,

biiiiicii ('u'ii jaar en weinit^e maanden, ge))enitcnissen en

«ieselu'irten ruime bijdragen ter bevcstiyiny van mijne ziens-

wijze, in de voornaamste van haar omtrekken, geleverd.

Ik bedoel de gebeurtenissen in Zwilzerlaml ; de opvolging

der voorschriften van liet radicalisme ; de onvoorwaardelijke

gestrengheid en logische naauwgezetheid, waardoor al wal ik

over de versmelting van de Kerk in den revolulionaii-en Staat

gezegd heb, door praktische toelichting aanschouwelijk en

onmiskenbaar gemaakt is.

Ik bedoel de houding van den Koning van Prnisscn. Zonder

mij te vermeten over de tijdigheid en gepastheid der zamcn-

roeping van den Vereenigden Landdag oordeel te vellen

,

mag ik de tegenstelling opmerken van historisch en revolu-

tionair staatsregt , van ware en schijnbare vrijheid , van

moderne constitutiën en traditionele rcgten, van verloochening

en aanbidding van Hem die over willigen en onwilligen gebied

voert; mag ik mij verblijden, wanneer een dei' magtigste

Vorsten, als regent, in den kring der landzaten, van zijn

voornemen om den Heer te dienen, met plcgtigen ernst en

aandoenlijkcn eenvoud, belijdenis aflegt; wanneer hij in den

1) Miiidci- iii den geest van Stulil dan van hel Ber/iz/er-poli/isc/ic

Wocheublalt.
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wil 011 in du onleninge Gods den grondslag van het gezag,

het rigtsnoer zijner pligten, den onvcrnietigbaren waarborg

der vorstelijke verantwoordelijkheid aanschouwt; wanneer hij,

met de onafhankelijkheid der landsheerlijke bevoegdheid, haar

grenzen in het oog houdt; in geenen dccle begeert, onder

driekleurige vlag, door bloemlezing uit de nicuwerwctschc

wijsiieid, naar een revolutionair alvermogen, dat aan de

constitutionele overheid zoo ligt in handen gespeeld wordt,

te dingen ; wanneer hij , ter goeder trouw, op het verleenen

van vrijheden en waarborgen bedacht is, waarvan het libe-

ralisme, met bedriegelijken ophef, de valsche munt geeft (*).

Ik bedoel een werk, in Duitschland uitgekomen en hier te

lande waarschijnlijk aan zeer weinigen bekend : Gesprekken

uit den tegenwoordigen tijd over Slaat en Kerk: ') meester-

(*) [„ Friedrich-Willielm IV erkaunte es als seinen Ecrufauf derliöhe des

Throns das Banner zu eutfalteii für die ewigeu Wahrlieiten des Glaubens

und des Rechts wider den verueineudeu Geist der Zeit. Nenne mau dieseii

Geist Revoliition, Civiiisation, Rationalismus, Liberalisnms, Ideën vüu

1789. . . Was ihm vor allem auszeichnet, ist, dasz cr den Kampf niit

geisliyen Waffen fülirte. .. Er wollte nicht blos die Erhaltung der Güter,

welche das Zeiialter anfeindct und zerstört, soudern auch den Erwerl) der

Güter, welche es erselint, und auf unriclitigeu Wege anstrebt. Er wollte

nicht die Freiiieit, welche sein Idol ist, abwehreu, sondern die falsclie

Freiiieit dureh die wahre Freiheit übcrwindeu." Stahl.]

') Gespraehc aus der Gegcuwart übcr Staat und Kirclie, Sluttgart

,

1S4G. [Door von Riidowitz, die, raadsman van den koning van Pruissen

,



lijkc voorslrlliiiy van de cciilicid der revoliitic-hegi ipiicii ; \aii

do wijs waarop de meest tiitccnloopcnde rigliiigeii
, liberalen,

radicalen, socialisten, maar ook doetrinaircn en conserva-

tieven, van hetzelfde middenpunt uitgaan : Ic weten, voorbijzage

van de natuurlijke cn historisclie eigenaardigheid der dingen;

ter zijdeslelling, in hel staatsleven, van de goddelijke wet;

vorming cn hervorming, schepping en herschepping van de

maatschappij uit de willekeur der menschen; algodischc eer-

biediging van den Slaat, als vereeniging van vrije en gelijke

individuen , in wier naam de vertegenwoordiging of hel

bewind, onder de menigvuldigheid der vormen, altijd naar

eigen goedvinden, met een centraliserend adminislraliel' beheer,

over eigendom en regt, over lijf en ziel van souvereine en

maglelooze bevolkingen beschikt ').

Ik bedoel een werk, dat voorzeker ook in Nederland in veler

luuid is; het eerste deel van de Geschiedenis der Omwenteling

door Louis Blanc ^); waarin, met het eigen voorbeeld van dezen

scherpzinnigcn theorist, gestaafd wordt dat, door een rcvolu-

iii cii na 1848, rrii belangrijk aandeel in liet politiek overleg gehad

tieeft. Zie Laboulaje: Étitdes coNleinpordiiies sur l'AUemagiie ,
Paris, 1856,

p. 299—346].

') „Die wirkliclie Freiiieit liat nur eincn cinzigen Gegner, den absoltiten

Staat." S. 235.

Ukloirc de la Itccolnlioi/ , 1'aris 1817. [Voor de toepassing was

rruiikrijk, zelfs in 1848, niet rijp.]
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liüiiair, itiiii de logicii gelioiiw, lii't der Icmm', iiii;! iii

Moiilesquieu, maar iii lloiisscau, licl ideaal dei' [)raklijl(,

niel in der reaclionaircn veolsoorligc list en L;e\veld, maar in

eenvoudige voorlzelling van de aCyebroken laak der naar

algemeenc broederseliaj) strevende terroristen
,
gezien wordt ').

ik bedoel een werk, in de beseliaafde wereld reeds gelezen

door bijkans icdei'cen die in de geseliicdenis en letterkuncb;

belang stelt; een werk waarvan ook de overdrevenlieid van

sommige lofspraken mij niet beletten zal de voortrelTelijklieid

te erkennen ; in de juistheid en keurigheid en rijkdom der

uitdrukking; in de aanschouwelijkheid der vooi'stelling, in de

sierlijkheid en pracht van een stijl die boeit en wegsleept en

die, ter waardige besclii'ijving van de Revolutie, in haar onwcèr-

staanlijken en tragischen afloop, met den gloed ccner poëzij,

waaraan menigwerf enkel rijm en versbouw ontbreekt, schrik

en mededoogen, sidderingen weemoed door een mengt; zoodaf

het in de franschc literatuur onzer dagen, ten dien opzigtc,

nauwelijks wederga heeft. Het werk van Lamartine over

1) „La FKATERNiTÉ aiinoiicc'e jiar les penseurs de la Monfagne, disparut

dans une tcinpclc et ne noiis apparaït aujourd'litii eiicorc que dans les

Ii)iiilains de Tidóal; niais tous les graiids canu's raj)pelleiit , et dt'jfi ellc

occupe et ilhiiniuc la plus haute splière des iiitelligciices. " p. 10. — Ook

liij wil geenszins „ratlióisnic de Ia loi," veeleer eeu godsdienst van staat

naar nieuwcrwetsclien trant. „II j a luin," schrijft hij
,
„du respect pour Ic

cultc iudividuel et doincstique k la siippression de toutc lieliyiou de TElol."
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dl' Girotidijtien '), mij, ook in verband met mijn anli-

revülulionair betoog, welkom geweest is. Van soortgelijke

strekking als dat van Louis Blanc, en waarin ik, in de levendige

voordragl der Teilen , op nieuw de noodwendige opvolging en

ontrolling der gevolgtrekkingen uit het revolutionair beginsel

(de theorie, in de geheele reeks der stadiën van haar levens-

pad) terugvind, en, over de ondergeschiktheid der personen

aan den invloed eener heillooze leer, over de verklaarbaarheid

der daden enkel uit de rigting der begiippen, over de een-

zelvigheid van terroristen en theoristen, in bijzonderheden

herlees wat ik , in 't algemeen en met enkele trekken , in het

midden gebragt heb. Een werk waarin ik, in de beginselen,

gevoelens, en verwachtingen van den begaafden auteur,

opmerk wat reeds door menig schitterend voorbeeld getoond

werd. Namelijk dit. Waar de gedachten niet tot de gehoor-

zaamheid van Christus geleid zijn, daar zal, noch kunde,

noch vernuft, noch ervaring, noch bestudering van al wat in

de afgrijselijkheid der Revolutie leerrijk geweest is; zal niels,

in één woord, beletten dat men langs dezelfde baan naar

dcnzelfden afgrond worde gesleept ; de Rede voor onfeilbarcn

maatstaf boude der openbaringen Gods ; den staf breke over

1) Ilistuire des Girondins, Paris ISlZ.

'-') „ La raison liiimaiiic est la confideiJtc diviiic de la [irovidciicu sur la

tcrrc. Elle est la nivélatioii continue des vérités dunt la clarté s'accroit

sims ecssc sur i'horiz<)n des pcuplcs." Discours de M. de Lamarline a Macon,

juillel 181-7.



instellingen, wier grondsliii^ in lioogcr dun inciiscliclijk ^(Xid-

vindcn ligt ') ; een scliemei'end liinij)je ol" een gloeijendc licllc-

looi-ls hewondei'c , als ol' luH hemellicht was. Daar zal hel,

mogelijk zijn dal men een lUnolnlie, die zelve, in bloed en

tranen, in onniensclielij'klieid en ongerijmdheid, het bewijs

levei'l der onnilvoerlijklieid van haar beginsel, dat men dezen

onheiligen en heilloozcn opstand legen natuur en regt, als den

aanvankelijken ti'iumf van denkbeelden rocme, heerlijk en

heilig, in wier volledige toepassing het geluk der volken alleen

moet worden gezocht; dat men, in dichterlijke vervoering,

als of, na zooveel ondervinding, alles ware vergeten en niets

aangeleerd , van de fransche omwenteling gewag make , als van

een volkaan voorzeker, maar die onvergankelijke waarheden

uitslingert ^) ; als van een vuurbaak voor de menschheid , te

1) „Noiis niettrons daus l'nu des |)lateaux de la balance les crédiiiités

d'esprit,, Ie droit divin des rois, les distinctions de droifs entre les castcs

(ouUvikkeling der Stenden uit de veelsoortigheid van eigendom en bedrijf),

les unlons simoniaques eutre Ie sacerdoce et renipirc" (vereeuigiug van

kerk en staat)." t. a. p.

2) „ Dans l'autre plateau nous mettrons un peu do cette lumicre quc Ia

révolutiou fran9aise fit jaillir d'un yo/c;z« sans doute , oui , i\\a.'\s d'un volcan

de vérUé.'i. " t. a. p. — Wanneer wij Lamartine alle de vooroordeeleii

van een verouderd liberalisme zien omhelzen; wanneer wij hem zien draven

en voorthollen iii het spoor waarin de geheele kudde der revolutionairen ,

door logica of fanatisme voortgezwcept , zich steeds met onbesuisdheid heeft

geworpen, dan zoudeu wij, met ongeveinsde hoogachting voor zijne talenten
,

mogen vragen of de qualificatie welke hij aan zijne tegenj)art,ij geeft:

vieux parti de la routine et dn prójugé," weliigt beter op hem zelvcn

toepasselijk is? — [Zie zijn ])autlieïslischcn onzin Groiidwcth. en Eeiixgez.,
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iniddon der stormen welke iiieii
,
op (N; wereld/ee der ineiische-

lijko dwalingen en dril'len, te genioel ziel. — Voorzeker zoo-

danig werk, en de weerklank er van in veler liarlen, is

krachtig bewijs van wal ik, als lioordgedaclile
, ontwikkel; dal

hel ongeloof geen uitweg heelt dan in hel revolulie-beüinsel

;

dat de verscheidenheid der mceningen, dooi' de vnurproei"

der logische en historische ontvouwing, terwijl al het overige

verleerd wordt, in het eenvoudig contrast van goddelijke

waarheid en van menschelijke eigenwijsheid versmelt ; dat

men, óf met onvoorwaardelijke onderwerping aan de Heilige

Schrift, christen; óf, met wegredenering dezer ooi'konde, jaco-

bijn en radicaal wordt, en dat zich aldus aanvankelijk, in

enkelen die, zonder huivering consequent zijn, het karakter

openbaart van den onlzachelijken strijd, voorbode, naar het

getuigenis van de profetie, der wederkomst van Hem aan

vvicn alle magt gegeven is in Hemel en op aarde, en die de

toespraak ,, vrees niet, gij klein kuddeken; want het is uws

blz. 119. — Let, ooic op de inoik waardige plaats in da Costa's profetisch

dichtstulc (1847) Wachter, wat is er van den nacht!'

„'t Is (Ic oiulc oinwentlingstciii

,

Wcêr brullcuil uit haar graf. Hoor, luider dan de vvctleii

,

Heel de ojipcrvlakte langs van Frankiijl< , met banketten

Den weergalm toegejuicht, en 't daverend otilhaal

Van Rnbespierres leer in Laiiiarlines taal!

Moet dan dc vraag in lilocd vvcèr opgelost! de twisten

Die in dc wclenscha]) ais in de l)üe/.cms gisten,

Door 't vallen van de bijl weer doorgehakt?..."]
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Vaders wclhcliii^cii ii lici koiiiiikrijlv Ie t-cvoii ; Ik l)cii iiicl

II iillc (Ie (hi^cii tot aan de voleinding der wereld," aan zijne

Apostelen niet alleen, maar aan allen die door Imn woord in

Hem gelooven zouden, t^crigt heeft.

Ik bedoel... doeli mijne optelling is genoeijzaani. Onsiaarne

zou ik voorbeelden onlleenen uit hetgeen in plaats en tijd

zeer nabij is. Ter onlwikkcHng van wat ik in weinige regels

aangeduid heb, zon ik een tweede boek moeten sehrijvcn.

ik eindig met de verklaring dat ik, tegen alle wijsheid der

menselien
,

bij het gevoel van eigen zwakheid, twee woor-

den, als onderpand der zege, ten leus heb; er staat geschre-

ven! en er is geschied! een fundament tegen elk schutgevaarte,

een wortel tegen iederen wervelwind van filozotisch ongeloof

bestand. De Historie, die ook het vlammend schrift van den

iieiligen God is; de Heilige Schrift die, in de onafseheide-

lijklieid van gebeurtenis en leer, ook de historische schiifl

is. De Historie, gelijk zij, niet enkel door de reeks der daden,

maar vooral door de ontplooijing der begrippen gevormd

wordt; gelijk zij, door de feiten der Openbaring, haar aan-

vang en beleekenis en rigling en eenheid ontvangt. De

Heilige Schrift, gelijk zij aan schriftgeleerdheid de wet

geeft; gelijk zij, in de dwaasheid van het kruis, met hel

ootmoedig geloof der kinderkens de diepzinnigheid beschaam!

van wijsgeer of sofist ; gelijk zij getuigt van het Lam dal

#



XVIII

t^cslaclit is; vnii lief lijskc uil dni iil'yclioiiwcii Iroiik vnii

Isiiï ('11 (leii oiiverw inltiircii Leeuw uil .huhis slaiu, Diivids

/üon cn Üinicls Heer, God eii inenscli, Middelaar ol' Refter,

die, na hel vruehleloos toereiken van den gcnadcslaf, een

ijzeren scepter Ier vcrpleltering van hardnckkigen in do

liand heeft. Historie cn Heilige Schrift, gelijk zij, onder den

verbeurden zegen eencr langmoediglicid die alle berekeningen

overtreft, eenstemmig en vercenigd , den boetvaardigen

zondaar wijzen op Hem die, met den glans zijner volmaakt-

heden , ook op nederlandschen bodem zich heeft geopen-

baard: wiens belofte en bedreiging: die Mij eercn zal Ik

eeren, maar die Mij versmaden zullen ligt geacht ivorden,

vervuld werd, in de uitgestrektheid van den zegen, waardoor

een Volk, dal nauwelijks een Volk was, tol een eersten

rang onder de mogendheden verhoogd is ; in de uilgestrekl-

heid der vernedering en ellende welke de verloochening van

zijn iieiligen Naam over eene ondankbare nakomehngschap

gebragt heeft ; wiens waarschuwend woord : Ik zal de wijs-

heid der ivijzen doen vergaan en het verstand der verstan-

digen zal Ik te niet maken, ten huidigen dage, na zooveel

opgeblazenheid eener onchristelijke wetenschap en politiek,

in de ijdelhcid van haar glinsterende waterbellen gezien

wordt; in een toestand waarvan iedereen, ook bij verschei-

denheid van inzigl, het droevig aanzijn erkent ; in die gesteld-

heid waarvoor het bezwaarlijk wordt eene juiste benaming
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kic/.iMi ; in soiiilxü' j^claiil der lijden, wnnrviiii olko

Irck niciklccken is der inagtülooslioid viui den zicli onafliari-

kolijk wanenden menseli
;

onaandoenlijkheid voor al wal te

ret^l goed en groot heet
;
miskenning en verzaking van voor-

malige voortreffelijkheid en luister; woelziek onvermogen,

zedelijk onizenuwd en verlamd-zijn, versterving en levenloos-

heid, welke, naarmate men de verlaten levensbron opzoekt

of ontwijkt , het herstel, ol' ook , waar men door de goeder-

tierenheid Gods niet tol bekeering geleid wordt, het verderf

van weerspannige natiën vooralgaal.

«





I.

INLEIDING.

Hel onderwerp dezer Voorlezingen is het betoog dat, sedert

de opkomst der Revolutie-begrippen , de oorzaak der gebeurte-

nissen in de natuurlijke ontwikkeling dezer heilloozc denkbeel-

den ligt.

Billijkerwijs verlangt Gij dat ik u, omtrent Ae?/.?, aard, nut cn

bestek van dit veelomvattend onderwerp, opheldering geef.

1 . De keus.— Zij was , onder voltooijing van het Handboek der

Geschiedenis van het Vaderland, het gevolg der ovenveging

van hetgeen sedert 1795 lot op onze dagen in Nederland ge-

beurd is. Met uitzondering van oogenblikken waarin de hoop

op eenc betere toekomst zich opdeed, was er een onmiskenbaar

en somwijlen levendig besef van vernedering en achteruitgang.

Wanneer wij in de stoffelijke belangen, op de onbeduidendheid

van den Staat, op de beperktheid van den handel, op de be-

zwaren 'der nijverheid, op het verbazend aantal behoeftigen

letten, overal is er een, met voormaligen bloei en luister, be-

droevend contrast.

De verachtering geldt niet enkel stoffelijke welvaart. In de

politieke vormen, waarbij men zich heilrijke vereeniging van

gezag en vrijheid ten doel gesteld heeft, treedt eene lange reeks

van proefnemingen te voorschijn, niet slechts allen mislukt,

1
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mnnr die Iclkcns IcvendigcM" het. liovool lichhcn nclitcrgelaten,

(lal (Ie kraclit dor staiitsrcgelingcn zich meer in desorganiseren

dan in regelen van den Staal openbaart.

Deze wanorde sirekl zich tot het gehcclc weefsel der maat-

schapiM'Ujke zaniciileriiig uit. Ik wijs u op het te niet gaan

van de verscheidenheid der Stenden, gelijk zij op verkregene

regtcn en op den aard der gezellige ontwikkeling gebouwd was;

op de nadoelen der onbeperkte concurrentie; op de wcgnenning

der banden van liefde en onderwerping uit associatie-geest en

pligtbesef
;
op den bijkans onwederstaanbaren invloed der grootc

kapitalisten; op den gedurig meer dreigenden toestand van

liet armwezen. Reeds dit oppervlakkig overzigt wijst naar het

aanzijn eener algemeenc oorzaak van maatschappelijk bederf.

Maar, zegt ge, de ondervinding is welligtde beste leermeesteres

geweest, en heeft ons, langs eenen moeijelijken weg, naar de

deugdelijkheid gebragt eener theorie, welke, aan overleg en

ervaring ontleend, het onbedriegelijke rigtsnocr wordt voor

betere praktijk. Is dit zoo? werd er, uit zooveel nadeel, althans

dit voordcel getrokken dat de wetenschap van het staatsregt in

ontwikkeling en vastheid heeft gewonnen? liet tegendeel is

waar. Nooit welligt was ieder vraagstuk zoo zeer en bij toe-

neming aan ongewisheid ten prooi: nooit heeft het twijfelen

in de wetenschap zulk een weifelen in het handelen ten gevolge

gehad. Onvermogend naar vasten regel of welberaamd ontwerp

den Staat te besturen, acht men zich gelukkig, bij den dag

levende, te vcrrigten waartoe men telkenmale door den loop

der gebeurtenissen, willens of onwillens, geleid wordt. Nooit

is, in gelijke mate, afkeer van alle thcoriën, ten gevolge der

bedriegelijkheid van vele theoricn, ontstaan.

Dezelfde twijfelzucht is zigtbaar in de grondslagen van

(iodsdicnd, zedelijkheid en regl. De meeste verdeeldheid van

begrippen: alles subjectief en individueel. Ieder heeft eigen

geloof, eigen inccning, bij velen zoo wankelbaar dat zij, in



3

oif^on vorsinnd en liart, hv.l vernndorcn dcM' omslandi»;-

licdcn (Ml w issclirit; V!ui Jiiar en daj;-, Iclkcns door ccnc andere

even ras voorbijfiaande ineening- ar^ewisscld wordt. Wij hebben

niet één korkj-eloor, niet cenige godsdienstige gezindten,

maar, onder de bijkans algemeene benaming van christelijke

behjdenis, een onleli)are menigte van opvattingen omtrent God

en zijn Woord. Niet door vermeerderende overeenstemming,

door afnemende belangsteUing, vermindert somwijlen de hevig-

heid van den strijd.

Overdrijf ik misschien? oordeelt zelf. Wanneer wij achteruit

staren, wat dunkt u van de schreden op de baan der volmaak-

baarheid afgelegd? Verheugen we ons over nijverheid en handel?

zijn we omtrent het tinancie-wezen onbezorgd? speelt Nederland

op het tooneel van Europa een glansrijke, een eervolle rol?

liebben wij, door Grondwet en Bestuur, een duurzaam ver-

bond van vrijheid en oi dc getroffen ? mogen we ons verblijden

dat Overheid en onderdanen door de liefelijke banden van

wcderzijdsch vertrouwen en genegenheid zamengestrengeld

zijn? is er reden om zich te beroemen over de wijs waarop

de staals-inrigting ten waarborge en ter bevordering van de

regten der godsdienst, der zedelijkheid, en der wetenschap

verstrekt? gevoelen wij dat aan de krachten der natie die

ongestoorde werking verleend wordt, zonder welke de staat

een ligchaam zonder ziel is? streeft het gouvernement, met

regelmatigen voortgang, naar een welgekozen doel? lost ver-

scheidenheid der inzigten zich in hooger overeenstemming op?

is de veelzijdigheid in meening met eenheid van grondstel-

lingen gepaard? Doch ik wil, bij een onderwerp zoo ernstig,

zelfs in den toon, al wat naar ironie zweemt, vermijden.

Liever vraag ik: van waar die achteruitgang, die wanorde,

dit algemeen verval?— Wijt gij het aan de regeringsvormen?

wij hebben alle soorten gehad; democratie, aristocratie, een-

hoofdig bestuur, despotisme, constitutioneel bewind: de gansche

•



voon-andscliinii' der i(!voliilionnirc i^ouvcrncmcnlcn liccri. ons

ten dienste toestaan. — Aan dc omstandigheden'? ze zijn niet

altijd ongunst
ijjf

geweest. — Aan de verbastering van het Yolk?

dit was niet zoo diep gev^dlcn dat er geen opbeuring mogcnjk

was. Ontbrak het aan mannen van bekwaamheid en energie?

Er zijn staatslieden geweest , aan wie ik ahhans talent en

karakter, evenmin als goede bedoeling, ontzeg; zoodat we

des te meer gedrongen worden naar de reden te zoeken,

waardoor ook luinne wijsheid bedrogen en hunne veerkracht

vei'lamd werd.

Alles wijst dus op cene algemeene oorzaak , aan wier invloed

staatsvormen en omstandigheden en volkskarakter en hande-

lende personen ondergeschikt zijn geweest; deze moet gezocht

worden in de begrippen, welke den boventoon gehad hebben.

»Ilfautle dire, car on ne Ic saura jamais assez: tout sort des

doctrines; les moeurs, la littérature, les conslitutions , les

lois, la Iclicité des Etats et Icurs désastres, la civilisation,

la barbarie, et ces crises elTrayantes qui emportcnt les pcuples

OU qui les renouveilcnt, selon qu'il restc en eux plus ou

moins de vic." ')

Dc gebeurtenissen zijn dc omtrekken en vormen waarin de

gestadige werking van den tijdgeest zich openbaart. Dit verlang

ik in den loop der revolutie-tijden, ook buiten ons land, te

doen opmerken. De geschiedenis van Eiu opa , sedert meer dan

een halve eeuw, is het onvermijdelijk gevolg der dwalingen,

die zich van de hccrschende denkwijs meester hebben gemaakt.

2. Om van den aard van dit onderwerp te doen blijken, is

het noodig te verklaren wat ik door Revolutie en revolutie-

begrippen versta. Met Revolutie bedoel ik, niet eene der

menigvuldige gebeurtenissen, waardooi' verplaatsing van het

') Dc Ia Mcuiiais.
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üi»onl)iiar ^c/a^ It,' wci.'j; ^chrai;! woidl ; niel enkel den oiii-

wcntelin^sslonii welke in Frankrijk f^cwoed lieell; maar de

onikocrini^ van denkwijs en «•ezindlieid in jielieel de Clnistcn-

lieid openbaar. Mei revoluUe-bcgrliqten lieb ik hol oo^^ op do

^rondsloiiiniien van vrijheid en {^ohjkheid, volkssouvereiniloil

,

maalschappelijk verdrag-, convenlionf^le hersciieppin^, wolkomen

als (l(! hoekslconen van slaalsro^l on slaalsyebouw vcreorl. *)

Do ovorliiigin<>- dat de menii^vuldigc onheilen die onze Yadoren

en die wij bolcord hebben, uil deze wijsheid cn uil haar bron,

verworpin<; van hol Evangelie, ocvlocid zijn, is, uil vcrsche

aanschouw ing' van don loop der gebcurtcnisson , in mij vei'slcrkt.

Op nieuw heb ik gezien hoo men, waar deze thooriën post

geval bobben, in oen cirkel van ellende rondgevoerd wordt.

Door strenge toepassing dor Rcvolulie-lecr wordt men, in

stelselmatige golrouwhoid , tot de meest buitensporige onge-

rijnidheden en tot de ergste gruwelen geleid. Wanneer men

daarentegen, uil sclu'ik voor revolutionaire onlwihhelhuj , die

men voor ovenlrljvinq houdt, zonder af te zien van liet

beginsel, matiging der praktijk begeert, vervalt men, terug-

deinzend voor de gevolgen zijner overtuiging, in een weifeling

en willekeur, die geen rigtsnoer dan in den loop en drang

dor omstandigheden iieed. Zoodanig is wat men, nog in onze

dagen, als diepe staalkundige wijsheid, vermeldt; het overleg

der doctrinairen , het systema, dat, onder den naam van

jnsle-milicu, thans heerschappij voert, de theorie der con-

servatieven , en het stelsel of, indien ik naar waaiiieid spieken

moet, de routine, do slapheid en slaperigheid, de sleur, die

ook in ons Vaderland de overhand heeft.

De gevolgen der revolutie-begrippen kunnen mot vrucht

*) De Revolutie is de ontwikkeling van een volslagen scepticisme,

waarbij Gods woord cn wet ter zijde gelegd is. Grondwelherzieuitig eii.

Eensgez'mdheid ('sH.ige, ISiS), blz. 3G3. Voorts Narede op vijfjarifjen

strijd ('sHagc, 1855), blz. G. vg.
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l)cstie(len worden, alleen wanneei' men zicli, l)uilen Inni in-

vloed, O}) hel terrein der anti-revohitionaire beginselen steil.

Dil terrein is onbereikbaar, zoolant;- men niet erkent dal de

grondslag' van het regt in de wet en ordeningc Gods ligt.

De Honald heelt deze waarheid uitgedrukt, met beknoptheid

en diepen zin: „la Révolution a commenec par la déclaralion

des droits de l'homme, ellc ne finira que par la déclaralion

des droits de Dieu." ')

3. Het nut mijner stol" valt in het oog. — Zij raakt de harlader

der geschillen in godsdienst en politiek. De revolutie-begri[)pen

zijn de toepassing van hel ongelool' op het slaalsregt. Er is,

lusschen het Evangelie en deze praklikale ongodisterij , een

strijd op leven en dood, waarbij het denkbeeld van toenade-

ring ongerijmd woi'dt, en die al wat ons heilig en dierbaar,

al wat voor Kerk en Staat nuttig en onmisbaar is, omvat.

Bij de vermelding der belangrijkheid van het onderwerp

beweer ik niet dat beter inzigt in het karakter van onzen tijd

nuttig of aangenaam kan zijn voor den zellzuchtige , voor den

kleingeestigen egoïst. Integendeel. Immers de zegepraal der

beginsels die ik aanprijs, is niet spoedig te verwachten. De

dwalingen die ik bestrijd, zijn krachtig genoeg om, zell's

nadat ze op hel veld der wetenschap zijn overwonnen
,
geruimen

tijd, op het gebied der praktijk de overmagt te behouden.

Kennis der waarheid is , voor wie geen offers aan de waarheid

verlangt Ie brengen, een last. De kennis, welke de verant-

woordelijkheid verhoogt, is niet begeerlijk voor hen wien

het om eer ol' voordeel, om toejuiching van tijdgenooten te

doen is. Hel levenslot van de mecsten uwer is genoeg gevestigd

om hen over de mogelijke gevolgen eener opregte belijdenis

') „Die Rcvülul.iou iu Europa sclilicszt nur das Cluistcutliuiu uud der

chrislliclic Staat uiiJ die christliclie Scliulc" Stalil.



7

onlx'zoi Ie doen y.ijii; iimar, indien een joiii^cliiiL;
,

hij lici

naaiuvolijks intreden zijner i)olilieivc loophaan, zich lol mij

vervoe<'(ie om in hel anli-revolutionairo staalsrcj»! onderri^l

te onlvanj^cn, ik zou aaiv.elcn wal Ie doen. Ik zon aMhans

trachten hem vooraf tot zelfonderzoek te hrenyen. Ik zou liem

vra};en: heht gij de kosten herekend? zijt j^e tot zell'verloo-

clienin<'- gereed? Zoo niet, ik zou geen moed hehhen liem

nuttelooze wroeging te bereiden. Doch, mogt ik in hem een

edeler geest ontwaren, een niet dagclijkschen maatstaf van

geluk en eer, ik zou hem toeroepen: laat niets u terughouden;

voor u heell de waarheid voorregten en genoegens, waardooi'

het te loor gaan van elke verwachting overvloedig zal worden

vergoed

!

De belangrijkheid van hel onderwerp valt te meer in hel

oog, naarmate het ons, als Nederlanders en als Christenen,

om pliglvervulling te doen is.

Als Nederlanders. — Er is, helaas! weinig vaderlandsliefde:

het denkbeeld van vaderland, in hoogeren zin, is bijkans ver-

loren gegaan. Gij evenwel, ik twijfel er niet aan, kent cn

waardeert de eigenaardige trekken van het volkskarakter. Gij

zijl niet los van de herinneringen wier dierbaarheid en roem

de nakomelingen aan liet voorgeslacht en de inwoners dezer

landen aan een der meest gezegende plekken van den aard-

bodem verbindt. Gij kent onze tegenwoordige gesteldheid;

gij keurt roekelooze pogingen ter omverwerping van hel staats-

gebouw af, doch acht niet de volmaaktheid bereikbaar door

het zeer geringe overblijfsel van leven in onze constitutionele

instellingen te verslikken. Indien onze vhigtige blik op liet

vaderland een vaderlandlievende blik geweest is, zullen wc

ons afvragen wat we, bij het levendig besef van dezen toe-

stand, beliooren te verrigten. Is het raadzaam zich in bespie-

gelingen over velerlei punten, in wijzigingen van de Grondwet

misschien, te verdiepen, zich in liet praktikalc strijdgewoel te
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werpen , om liel naleven der nieeninj^cn liie wij voor seluidelijk

liouden, te In-lellen? Voorzeker dit kan, nu ol' in hel vervolg,

nullig cn pliginialig zijn, maar boven dil alles is hel noodig",

nicl alleen de uilgcstrcklhcid Ie welen, maar vooral den

wortel en de vcrlakkingen van iiel kwaad
;
opdal wij , met

hel bederi', hel geneesmiddel erkennen; opdal we, in dc

onhedric^geiijkheid ccner geloovigc wctcnsi^hap, de vastheid

erlangen om, hij den wind van allerlei leering, onbewogen

te blijven en, in liet verdedigen der waarheid, ons niet

schuldig te maken aan dat onzekere geluid der bazuin, waar-

door ook een waai-aehlig getuigenis, omdat de getuige zeil' hall'

overtuigd is, dikwerf krachteloos wordt. — De meest welge-

meende pogingen dragen geene vruchl, zoolang dc verwantschap

der gebreken van den Slaat mei verderfelijke theorien niet

in het oog valt. Zonder eerbiediging dei- beginselen welke do

mcnsclielijkc waanwijsheid versmaadt, is elke toeleg om te

hervormen aan overpleisleiing der giavcn gelijk.

Voor ons, ook als Christenen, is liet van belang met dc

natuur en rigting van het staatsrcgt onzer dagen niet onbe-

kend te zijn.

Eén ding, ik weet en belijd hel, één ding is noodig voor

allen. Niet als staatslieden of geleerden , als zondaars , w enschcn

wij zalig te worden. Eén weg, ééne waarheid is er. Ik vind dc

rust en den vrede mijner ziel in de blijde boodschap dat cr

in het schuldvoldoencnd oflcr van den Zaligmaker, uit vrije

genade, vergeving cn zaligheid is voor een iegelijk die gelooft,

ik wil op geenerlei wijs den smaad dezer belijdenis ontgaan.

Algemeene vermelding van christelijke beginselen is onbestemd

genoeg om geen nocmenswaardigen tegenstand te wekken. In

verband met de Geschiedenis en het Staatsrcgt daarvan gewag

te maken, stelt, zoolang men zich van het ondubbelzinnig

preciseren ccner fclbestredcn overtuiging onthoudt, aan geen

verwijt of vcimoeden van bekrompenheid bloot. Even daarom
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wcriscli ik, ;»;m (loii dc/ci' Vooi Iczint^iTi , Ie licilKilcn

(lal ik (Ie waariiodon bcclo(!l in do lI(Mli^(; Scliiill ()|>^('l(;(!k(!ll(l

cn door dcii llciliL;(iii Geest in hel liarl van den meest

ocnvondi^cn Christen geprent. Vasthon(lin<^' aan d(! waarlKÜd

eischl vasthonding' aan de plinten, naar elks hij/,()nd(Me stand-

plaats en l)etrekkin}^
, opi^cleL-d. Ons, mijne vrienden! voor

zoovei' wij rej'tstreeks ol' zij(lelin;;s, door daad ol' i;es[)r(;k,

invloed op den <j;ang der staatsaangeleiicnlieden ol' op de

rit^ting der gemoederen iiehl)en ; ons voegt liet, dankbaar hij

liet licht van Gods Woord , in de schuilhoeken der wetenschap

en in den doolhof der gebeurtenissen te diingen ; om ook

in deze zijne werken den Heer te bewonderen cn te aanbidden;

om ook alzoo verkondigers van een, in eiken kiing zegenrijk,

Evangelie te zijn.

Eón ding is noodig; maar, wanneer wij dat émc bezitten,

moet de vrucht er van openbaar zijn in alles. Wij willen, wat

de behoudenis der zielen belrell, niets weten dan Christus en

dien gekruist; maar, indien wij dit weten, moet die wetenschap

der liefde van Christus ons, ter veilicerlijking Gods, overal

waar Hij kan worden verheeiiijkt, opwekken en dringen. Tot

prediking van het Evangelie is ieder, aan wien het bekend

gemaakt is, geroepen; want die verkondiging aan alle creaturen

kan plaats hebben op velerlei wijs
;

geen middel mag ver-

waarloosd worden, dat tot verstand en gemoed den weg baant.

Men kan voorzeker, zonder bekeering des harlen , dweepen

met de wonderen Gods, in de schepping en onderhouding der

Natuur, in de wisselingen en uitkomsten van zijn wereldbesticr,

en, zoo wij het doen, Hij zelf beware ons daarvoor! het zou

ter verzwaring onzer schuld strekken; doch het is, zoo

wij den Heer in het Rijk der genade kennen , dubbel

onverantwoordelijk Hem te miskennen in de gangen van zijn

vooizienig opperbeheer, en daarin de teekenen zijner almagt

cn liefde, de wonderen zijner weldaden en zijner gerigten met



koele oiivciscliilli^licid voorbij t(! willen i^aan. De lleiiielen

vertellen Gods eer; zon liet nicl insgelijks een veriiaal der cerc

Gods zijn, \v;nineer de geschiedenis van liet revolutionaire

tijdperk aanwijst dal verlaten van zijn ^Voord genoeg is om den

alValligcn menscli, wien het, noch aan schranderheid en vernuft,

noch aan hegunstiging der omstandigheden ontbreekt, in een

afgrond van ellende te werpen? zou het geen voorbereiding zijn

voor den wijsgeer dezer eeuw om het trotschc hoofd voor het

zegenend Evangelie te buigen, wanneer hem, in de aaneen-

schakeling van onbetwistbare feilen, de duisternis zijner ver-

lichting en de dwaasheid zijner wijsheid, getoond wordt? Ook

dit getuigenis mag evangelie-belijden, ook dit mag evangelie-

prediken worden genoemd.

De Christen zou ten onregtc mecncn dal hij, met het rigisnocr

der Heilige Schrift, de wetenschap niet behoeft. Om met ijver en

naauwgezetheid in elke hem aangewezene betrekking werkzaam

te zijn, moet ook hij naauwkeurige bekendheid bezitten van

den aard en hel werk zijner eigene laak. De vi'eeze des Heeren

is het beginsel der wetenschap ; maar het beginsel is de geheele

wetenschap niet; deze wordt gevormd ook uil de overige

bestanddeelen waarin zich hel beginsel beligchaamt. De evan-

gelische waarheid is de zuurdcesem ; o ja, maar, om het

voedzame en smakelijke brood te verkrijgen, moet er bij den

zuurdcesem deeg zijn. liet deeg der wetenschap is noodig,

zoo men prijs op degelijkheid stelt. Onze traagheid zockc geen

hcdriegelijk voorwendsel in de algenoegzaamheid van Gods

Woord. Men zou aldus lot een soort van godvcrzoekcn

worden verleid. Meent iemand dal hij, in vraagpunten van

staatsregt, met de dagclijkschc praktijk in verband, door een

christelijk instinkt, voor hel goed noemen van hel kwade,

voor hel kwaad noemen van het goede, zal worden bewaard?

Ik betwijfel de regtmatiglieid van dit vertrouwen. Ik wijs op

godvruchtige mannen, als Lavalcr, Klopstock, Stilling, P. L. van
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(Ie Kaslcelo, \\v\kv, liiiii oprei;!, cii levendig yrlool' iiici hcliocd

liccCl oin, bij de algemcenc bedwelming, liet l)egin der lïiiiisclic

revolutie als dageraad eener gidden eeuw Ie begroeten. Ik

wijs hem op sonnnige van onze proleslanlsclic vrienden in

Zwitzerland en Frankrijk, die zooveel goeds schrijven en

verriglen, en echter, door onbekendheid niel histoiie en

staatsr(!gl, op politiek terrein, nieeningen voorstaan van nadeelige

en gevaarvolle stiekking. Ik zou op hcdcndaagsche voorbeelden,

ook hier te lande, kunnen wijzen; op verwarring van begrippen

omtrent Kerk en Staat, uit gebrek aan kunde, niet aan gelooi".

Op misbruik, óf der les, „men moet Gode meer gehoorzaam

zijn dan aan de mcnschcn," óf der evenzeer apostolische

vermaning: „Alle ziele zij den Magten over haar gesteld

onderworpen;" zoodat men óf door de Iheoriën eener valsche

vrijheid medcgesleept wordt, ól' in eene lijdelijkheid vervalt,

schadelijk voor de regtcn der ingezetenen niet alleen, maar

ook voor de vastheid van het openbaar gezag, en die in

geenen deele naar christelijke onderwerping gelijkt. *)

Wanneer het alleen om ministeriële verantwoordelijkheid,

ol' regtstreeksche verkiezingen, of soortgelijke, zoo het heet,

overdierbare steunselen der burgerlijke vrijheid te doen ware,

kon welligt de Christen, zonder pligtverzuim, onbezorgd zijn;

doch hier is meer dan dit, hier is al wat den Christen ter

harte behoort te gaan, op het spel. Het geldt de bestrijding

van begrippen, wier noodlottige werking zich tot de heiligste

belangen uitstrekt. Dat de Kerk van den Staat gescheurd is

om aan den Staat overgeleverd te zijn; dat de Staat zich

geregtigd keurt het christelijk onderwijs, door de inrigting der

volksschool en door het wecren, zooveel mogelijk, van iietgecn

in anderen zin beproefd wordt, te belemmeren, zoo niet te

beletten; dat de bescherming der gezindten in bescherming

*) Reffi der llerooniulc Geziudiwid, Ijlz. Üö. (Anist. ISiS).
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vaii hol o|)gC(lrongcn bcsluur eens kerkt^onootschaps , met.

voi'diukking' der gezindte zelve, onlaardl; dat de Kerk van

Honio de grondwettige gelijkstelling lot het vestigen ccncr

dreigende overmagt misbruikt ; dal vrije en volledige verkondiging

der waarheid bijkans als rustvei'storing aangemerkt wordt;

dat er aan de gemeenschappelijke behartiging der heiligste

aangelegenheden veelsoortige bezwaren in den weg worden

gelegd; dat, waar het Evangelie zich levendig en krachtvol

betoont, tegenstand en vervolging, ook om der godsdienst

wille, onder de pligten der nicuwerwelsche staatkunde behoort;

dit en zooveel meer, ten gevolge waai'van, bij een Volk, boven

vele Natiën met den zegen der zaligmakende waarheid begunstigd,

deze waarheid niet dan zeer voorwaardelijk het genadebetoon

eener algemcene verdraagzaamheid geniet, waaraan, vraag ik,

is het te wijten? waaraan anders dan aan de heerschappij

van dwalingen en van vooroordeelen omtrent natuur en doel

en regeling van den Staat, die ook hier, onder schaduw van

liet ongeloof, als een wortel dei' bitteiheid beroering makende,

opgeschoten zijn! — Geen, hevig beklag dus over de menschen:

van velen geldt: „zij weten niet wat zij doen." Des te meer

is het pligt den aard en de onvermijdelijke gevolgen der

begrippen door opzettelijke bestudering te kennen; om zich

onbevlekt te bewaren van de wereld; om, waar het noodig

is, te stiijden met de wapenen des lichts; om ons en anderen

waarschuwend te doen opmerken dat naleving der beginsels,

aan de revolutionaire staatsregelingen ten grondslage gelegd,

tot miskenning en ter zijdestelling van hoogcr verordeningen

verleidt.

De Revolutie, in verband tot de wereldhistorie, is, in

omgekeerden zin, wat de Hervorming voor de Christenheid

geweest is. Gelijk deze Europa uit het bijgelool' gered heelt,

zoo heeft de Omwenteling de beschaafde wereld in den afgrond

van het ongeloof geworpen. Gelijk de Reformatie, strekt de
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llcvolnlie zicli over dik f^chicd viin |>riiklijk en vvc^tcnscluiit

uil. Toen was ondcivvcipinii,- aan (lod, lliaiis is o|)sland (('«^cn

God liet bcf^insel. ') Daarom is er ook thans in Kerk, in

don Staat , in de wetenschap, één alf^eniecnc, één heihge strijd
;

over de ééne j;rootc vraaj;- omtrent onvoorwaardehjke ond(!r-

vverpinj;' aan de wet Gods. De beschouwing der Uevohitie uil dit

oo};punl is, meer dan ooit, een vorcischte om onzen leeltijd

te verstaan.

\. Nog' een enkel woord over ontwerp en bestek.

Het revohitic-lijdperk, met lotwisselingen en rampen, is de

vrnclit der revolutie-begrippen.

Hel eerste gedeelte van mijn betoog is negatief. Europa,

zegt men, was, vóór het opkomen der nieuwe wijsbegeerte, aan

schroomelijke wanbegrippen ten prooi; de staatsregelingen

waren een zamenweefsel van zonderlinge herkomsten, en het

dikwerf aangematigd gezag aldus een plaag voor de volken:

verkeerdheden van allerlei aard deden uitzien en smachten naar

volledige zuivering der maatschappij; zoodat, uil onmogelijkheid

van hervorming, omwenteling losbrak. Niet alzoo. Noch uit de

beginsels eener vroegere orde van zaken, noch uit de vormen,

waarin deze grondwaarheden zich hebben ontwikkeld, noch

uit de ingeslopen misbruiken, kan het raadsel van onzen steeds

revolutionairen toestand worden verklaard.

Het stellige bewijs wordt aan theorie en geschiedenis ontleend.

') „On parle souvent des anulogies de la Révolutioii et de la Réformc

:

taclions de les rcsumer. — „La Révolutieu part de la souveraineté de

riioiiiine; la Rcforme de la souveraineté de Dieu. L'uue fait jug-er la

révélation par la raison ; l'outrc soumet la raison aux vérités révélées.

L'une débride les opinions iudividuelles ; l'autre amène l'unité de la foi.

L'uue relacLe les liens sociaux et jusqu'aux relations doniestiques ; l'autre

les resserre el les sanctifie. Celle-ci trioniplie par les martyres, celle-la se

maintient par les massacres. L'une sort de l'abyme et l'autre descendit

du Ciel." Archioex de la Maison d"0,-a»(/e-N(imtu. 1"' S. I. (2' cd.) p. 117*.



lu'isl \viis ik op (h; leer, op haar oorsprong en vorniint;,

om II, rct'ds in licl beginsel, de onvoriiiijdelijklieid van dun loop

dor {{evolutie te doen erkennen.

Daarna nccni ik de (jeschiedenis bij de band, cn toon, in de

lot wisselingen der Stalen, dal de werking der revolutie-begrippen

niet den eiscb der logiea overeenkomt. — Gelijk uil den boom

de vrucbt, zal uit de vruclit de boom worden gekend.

Eigenlijk is bet gelieele betoog historisch '). Ver baal van wal

er geleerd, en, dien ten gevolge, gebeurd is. Om de thcoriën

te ontzenuwen en te wederleggen, is bet genoeg ze in aard

en werking te bcscbrijvcn. In bet licbtstelling van de feilen; ook

van wat in de wereld der geesten voorvalt ; ook van de denkbeelden

en beginsels, waaruit al bet overige voortvloeit, ie\\c feilen \ün

den boogsten rang. „C'est sur des faits que notre esprit s'exerce,

il n'a que des faits pour matériaux, et quand il en découvre les

lois générales, ces lois sont elles mêmes des faits qu'ilconstate

En étudiant les faits rintclligence peut s'en laisser écrascr; elle

peut s'abaisser, se rétrécir, se matérialiser; elle peut croire qu'il

n'y a de faits que ceux qui la irappent au premier coup d'oeil,

qui nous toucbent de prés, qui tombent, comme on dit, sous

nos sens: grande ct grossière erreur; il y a des faits éloignés,

immenses, obscurs, sublimes, Irès-difticiles a atteindrc, a ob-

scrver, a décrire et qui n'en sont pas moins des faits, el que

l'bomme n'est pas moins obligé d'étudier et de connaitre; et

s'il les méconnait ou s'il les oublie, sa pensee, en effet, en

sera prodigieusement abaissée, et toute sa pensee portera

rcmpreinte de eet abaissement." ^)

Mag ik bier bijvoegen wat ik van U verlang?

Ruime toegceflijkbeid, ook vriendelijke tegenspraak en leregt-

') Over het auü-historische der rcvolutic-lecr zie BeschoHwinyen over

staats- en mlkerenregt. IV. 2'' afd.

^) Guizot.
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wij/ing voor uwen iiKMlcIccrlint;. De Licscliicdcnis allciMi is Iccr-

inccslcrcs. IJij luuir tt-r scliolo Ic gaan is allijil cu voor allen goed.

Laat ons allen, voor zoo ver wij in Christus ons vertrouwen

gesteld liel)l)(!n, gedachtig hlijven aan hetgeen van Cluislenen

geëischl wordt. De grondtrekken der heerschende genioeds-

stemniing zijn ongewisheiden twijl'elarij, inoed(!loosh(!id, vadzigc;

onverschilligheid, lijdelijke of haat zuchtige berusting. Dc Christen

kent een beginsel dal vastheid aan de wetenschap gecl't; dat,

opgevolgd, genoegzaam zijn zou orn dc wankelende staats-

gebouwen op onwrikbaar hindament te herstellen. Het is hem

niet geoorloofd in dc verdediging van regt en waarheid te

verslappen, omdat zijn eigenbelang geen scha lijdt. Zwaar zijn

dc pligtcn , die dc duisternis cn het bederf der tijden aan hen

die het licht cn het zout der aarde genoemd worden, oplegt.

Dit pligtbesef verdubbelt, ook om de gunstige verschijnselen

van onzen tijd. Het bevreemdt u immers niet dat ik van

gunstige verschijnselen gewaag? Of is het, vergelijkenderwijs

met wat de Vaderen hebben beleefd, weinig een tijdperk achter

ons te hebben, rijker welligt dan ecnig ander in tastbare

proeven der magteloosheid van den hoogliartigcn mensch! een

tijdperk, dat met opgeblazenheid der beloften aanving en waarin

zich, aan het einde, volledigheid der teleurstelling in angstvallig

huiveren voor dc minste verandering verraadt! Is het weinig

dal God ook thans een werk doel voor den Christen onmis-

kenbaar'? dat zich, onder veel zwakheid en ellende, cene terug-

keering tot de evangelische waailieid vertoont, welke naar

herleving van doodsbeenderen gelijkt!
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Ook llinns zou, indien wij liiei'O}), ot lioen of weinit; ;irlil

tinven, hef verwijt aan ons kunnen worden gerigi

:

Et (jucl tcmps fut jamais plus fcitile en iniracles?

(jjuaml Dicu par |)lirs d'ciïcts montia-t-il sou pouvoir'r'

Aura tu douc toujours des ;ycux pour nc poiut voir,

Pcupic iugiat! Quoi, toujours les plus graudcs mcrvcillcs,

Saus óbraulcr tou cocur, frapperout tcs oreillcs?

Wij leven voorwaar in een drukkende atmosfeer; maar het

is desniettegenstaande vergund zich aldus , op de vleugelen des

geloofs, bij het gadeslaan van de teekenen ook dezer lijden,

naar hoogcr kring te verhefTcn. Dit zij ons voorregt, en laat

ons, met het oog naar Hem die wijsheid en kracht geeft, op de

uitgestrektheid zijner weldaden acht geven en op den omvang

onzer vcrantwoordelijkiieid bedacht zijn!



II.

DE WETENSCHAP TEGEN DE REVOLUTIE.

Eer ik aan hel uitwerken van de opgegeven schels begin, zal,

legen dc hoogharligheid onzer dagen , een beroep op liel bond-

genoolsdiap der voorgeslachlen niel ongepast zijn. De beginselen

die wij voorstaan, worden geenszins door de meerderheid van

tijd- en landgenooten beaêmd: van daar somwijlen een gevoel

van verlatenheid, van isolement. Het is dus niet overbodig te

toonen dat het ons aan geene hulpbenden ontbreekt; dat wij

strijden tegen de aanvallen eencr eeuw die zich , door opper-

vlakkigheid evenzeer als stoutmoedigheid der oordeelvelling,

onderscheidt, en dat de bedachtzame wetenschap, door alle

tijden been, tegen het Staatsregt der revolutie getuigt.

Treffend voorzeker en behartigenswaard is het gezegde van

Luther: wij moeten van de waarheid Gods ter zaligheid zoo

onwrikbaar zeker zijn dat, al verzette de gansche wereld zich

daartegen, wij in de vrijmoedigheid der belijdenis niet zouden

worden geschokt. ') Evenwel in de algemeenheid der bestrijding

ligt eene verzoeking voor bet geloof: een middel ter geloofs-

verlcvendiging en versterking daarentegen in het zien op de

1) „Solist du sclig werden, so muszt du des Wortes Got.tes also gewisz

sejn, dasz, wenn gleich alle Menscheu anders sagten, ja alle Engel nein

dazu spriichcn, du dennocli könntest allein darauf steken, und sagen : noch

weisz ich dasz disz Wort reciit is."

2
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wolko (lor gcUiit;en die, vim den hoi^inno der \voreld tol op

dezon dag, onder lot^cnspraak en vcrdrukkinii', vei'kondigcrs

der waarheid en kraclil van de in liel Paradijs tj;cdanc en aan

liet krnis vei'vulde helolle geweest zijn.

In 'l algemeen moeten wij streven naar zellslandigheid der

overtniging; niet van de wisselende meening van anderen

afhankelijk zijn; geenszins gelijken naar een door den wind

ginds en weder gedreven riet; doch ook niet te spoedig in

eigen oordeel bcrnsten , en ons wachten voor beslisscnden en

mcesteraclitigen toon. Niet altijd vreemd is die toon, welke

de wereld onzer dagen karakterizeort, zelfs aan Christenen,

die evenwel voorbeelden behoorden te zijn ook in het acht geven

op de vermaning, „zijt met ootmoed bekleed." Dit treurig ver-

schijnsel kan, behalve uitliet: „wij struikelen allen dagelijks in

velen," uit misverstand worden verklaard. De geloovige weet

dat het Woord Gods aan al wat daarop deugdelijk gebouwd en

daaruit met juistheid afgeleid is, onwrikbaarheid verleent; maar

hij vergeet te dikwerf dat de deugdelijkheid van het gebouw en

de juistheid der gevolgtrekking menschelijk werk is ; zoodat

hij, ten onregte, eigen breekbaren arbeid met den rotssteen,

eigen redenering met de uitspraken des Allerhoogste vereen-

zelvigt, en alzoo, bij levendig besef van de onfeilbaarheid Gods,

eigen feilbaarheid vergeet. Laat ons, ook in de politieke we-

tenschap, bij het gevoel van onwankelbaarheid van den grond-

slag uit God, nauwkeurige toetsing voegen van al wat uit ons

is. Laat ons aan het oordeel van anderen, aan de algemecnc

overeenstemming, aan de publieke opinie der menschheid, binnen

de grenzen van haar bevoegdheid, gewigt hechten, en ons ver-

blijden dat de christelijk-historische waarheid in de eenparige

belijdenis van vroeger tijden ondubbelzinnige bevestiging vindt.

Ik wijs u oj) den Bijbel, op de Historie, op de politieke

sclirijrers van vroeger en later lijd.
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He lii.iitKl, is licl l)Oi!k (Ier Ixxïkcüi , ook en vnoi iil in de ;iiili-

r('voliilioii;iir(! boekerij. De nieuwere wijsheid, ook waar zij de

Openharin;;' iiiel onbewimpeld vei'vverpl, ni(!ent dal hooier nil-

spraak in den krint;' van bel slaalsrei;! niel, 1(! pas koniL Wij

(laarentei^en (/onder daarin, gtibjk sonniii<;-en i^edaan liebl)en,

cene Encyclopedie te zooken) beweren dal de lleilii^e Sclnil'l de

i;rondsla<;('n van regt cn zedelijkheid, van gezag en vrijheid,

ook voor Naliën en Regeringen aanwijst. De Bijbel is de onbc-

driegelijke loclssteen. Onvoorwaardelijke onderwerping aan Gods

Woord was sleeds de waarborg van pliglmaligc gehoorzaamheid

cn van pliglmalig verzel. Mei de uilspraken der Openbaring kan

geen leer van Irolsche zelfvolmaking of van schromelijke los-

bandigheid beslaan. Er is geschreven! ziedaar de bijl die eiken

wortel van revolutionair misgewas afsnijdt.

Natuurlijk vinden de uitspraken des Bijbels weerklank, gelijk

in de daden, evenzoo in de schriften van hen voor wie de

Schrift, met ovcrgifte van eigen wijsheid, leiddraad geweest

is. Ten voorbedde kies ik de Hervormers. Menige bladzijde uit

de werken van een Lulher en Calvyn bewijst, wat hun leven

bevestigt, dat zij, omtrent het gezag der overheden en de

pliglen der vorsten, uil de bevelen Gods verstand gekregen en

alle leugenpaden gehaat hebben '). Van daar dat men in de

eenvoudige woorden der christelijke belijdenissen doorgaans een

treffend getuigenis hiervan aantrelt. Zoo bijv. in Art. 30 onzer

Belijdenis. Evenzoo in latere tijden. Ik wijs u op de uitmuntende

Derliner Evangelische Klrchenzeil\ing , die , in 1830 en 1831 (*)

,

geloond heeft hoe getrouwheid aan Gods Woord en Wet alleen

') Ps. CXIX: 101.

(') [Althans uiet minder in 1848. In 18GG?

Christenen door wie in dut tijdschrift een ultra-hithersche rigting betreurd

wordt, zuilen Ijezwaarlijk kunnen ontkennen de onberekenbare diensten die liet

gedurende vele jaren, in het moedig opvatten en volhouden van den strijd

tegen ongeloof eu bijgeloof bewees.]
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legen den luimelgecst van revolutionaire woeling en hel schrik-

achfig overhellen naar (hvangmiddelen behoedt.

D(> rovohiiionaire theori^n zijn, gelijk tegen de Openbarüuj

,

ook tegen de Geschiedenis gerigt (*). Hebben dan, zegt gij,

de revolutionaire Iheoriën zich niet op de Historie beroepen?

Voorzeker, en schijnbaar niet zonder grond. De oppervlakkig-

heid waarmee de geschiedenis werd behandeld, was voordeelig

aan elk die steunselen voor ongerijmde leerstellingen zocht.

Gelijk, bij nevelachtigheid of schemerlicht, de verbeelding om-

trekken, niet metjuistheid zigtbaar, bijkans naar willekeur vormt,

zoo had zij ook hier te vrijer spel, naarmate zij minder door

nauwkeurige bekendheid der feiten werd belemmerd. Yan den

fakkel der nieuwere wijsheid, maakte men gretig gebruik ter

toelichting van het gansche historieveld. Zoo verviel men in

wat Montesquieu (schoon hij zelf er gedurig in vervalt) teregt

de vruchtbaarste bron van historische dwalingen noemt, en

bragt eigen voorstellingen over in volken en tijden, daaraan

ten eenemale vreemd. En, gelijk de droomen teruggeven wat

het denkvermogen over dag bezig gehouden heeft, is het niet

vreemd dat men de trekken die de revolutionairen zich vast in

geheugen en gemoed hadden geprent, in de droombeelden die

zij voor historische waarheden uitventen terugvindt. De Ge-

schiedenis werd een valsch getuige; dit valsch getuigenis een

krachtig middel te meer om de openbare meening in het gareel

der revolutionaire rigting te drijven. De Historie werd een

museum, vol revolutionaire specimina, een arsenaal vol revo-

lutionair wapentuig, ter vermoording van de waarheid. Zoo

was het toen
;
zoo, althans zonder krachtige tegenspraak, is het

nu niet meer. De Historie veiklcurt, met het revolutionaire

(*) [Merkwaardig is liet getuigenis van l^ciian: „La connaissancc de

I'liistoirc m:inqnait aux hommes de 1789."]



21

prisma hc/icii, docli ciiiilcliik vall lit;l bcdiic^clijk j^las uit (ic-

liand en de ware loedi"i|j(l der «gebeurtenissen komt aan

licht. Dit is een voorrej;! van onzen lijd. Heilzaam was de

bekendwordinj; van vele liislorisehe bronnen, waarin het leven

zelf tegen verloochening en vervalsc-hing protesteert. Overvloedig

is uit menigvuldige nasporingen gebleken, dal ei' in de wereld-

geschiedenis , wel verre van gestadige wceiklank, een niet

afgebroken weerlegging der revolutionaire leerstellingen is.

Mannen, zeli's die niet gaarne de onwaarde dier stellingen

erkennen, bijv. Guizot('), hebben, door leerrijke geschriften,

tot het verdrijven der valsche analogiën medegewerkt. Nu kan

ook het getuigenis der Historie, in zijne 'geheele zuiverheiden

zwaarte, op de schaal der oordeelvelling gelegd worden, en

loopcn wij minder gevaar voor de aanmatigende houding eener

leer, die zich in een haar niet passend kleed van eeuwenheu-

gende ervaring gehuld had.

Het ware belangrijk na te gaan het verband van de dwalingen

der schrijvers over het staatsregt met de gebeurtenissen waarvan

zij de toedragt óf zelf aanschouwd óf van de tijdgenoolen ge-

hoord hadden. Aldus zou men , in de stelsels der meestberocm-

den , het eigenaardig voortbrengsel van hunnen leeftijd ontdekken

en tevens opmerken hoe gevaarlijk het is zich wapenloos over

te geven aan de indrukken van wat ons omringt ; zonder tcgen-

wigt, zonder gedachtig te wezen aan het: „G'est par l'esprit

des siccles que l'esprit du siècle doit ètre jugé."

Al wat tot de echte kennis van Openbaring en Geschiedenis

leidt, is anti-revolutionair en strekt om de looverkracht van

den zwijmcldrank te ontgaan. Bij deze algcmeene opmerking

voeg ik aanwijzing van politieke schvijvers die met ons eens-

gezind zijn.

(*) [Eerst na ISiS, is Guizot stellig opgekomen tegen de gronddwaling der

Kevolutic.J
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Ik beroci» niij op de sclirillcii der Ouden. I)c t^rieksrlic en

lalijnsclic Oudheid is op onze hand. Ik weel en eiken dat men

to dikwerf hcidenschc wijshei(i, ten koste van chrislenjke

waarheid, geroemd en haar schaduwzijde voorhijgezien heelt;

maai' op de hcht zijde dient ook te worden gelet. De mecslcr-

sl ukken der Oudheid zijn niet slechts hlijvende modellen van

smaak en stijl, maar ook onwaardeerbare bijdragen voor de

wetenschap (*). Zoo hcidenschc wijsheid, tegenover het Evangelie,

dwaallicht en flikkerglans is, door de wijsheid van menigcn

Heiden wordt de wijsheid van vele zoogenaamde Christenen

beschaamd. Naamchristenen lieten het talent, hun tocbetrouwd

,

ongebruikt; terwijl Heidenen de overblijfsels eener vroegere

Openbaring, onder de dwahngcn en gruwelen van bijgeloof en

afgoderij niet geheel verloren, op woeker hebben gezet. Nooit is

de oudheid afgedaald tot de laagte waartoe ongeloofsleer de

coryfeën der nieuwerwetsche verlichting gebragt heeft. Openba-

ring en Historie ter zijde te stellen, is het levensbeginsel der

Revolutie. In de politieke geschriften der Oudheid is het regel

met de Godheid te beginnen en met de ervaring te rade te

gaan. Door geen zucht naar denkbeeldige voorstellingen en

naar staatsvormen van eigen vinding werd Aristotcles geleid,

toen hij de beschrijving van een aantal Republieken ten grond-

slage zijner raadgeving gelegd heeft. Voor hen die Plato niet

gelezen of niet bestudeerd hebben, moge hij niets meer zijn

dan een welsprekend dweeper, omdat hij op onveranderlijke

ideën wijst, uit den wil en het wezen der Godheid afkomstig,

en in de ordeningen des liemels den standaard der aardsche

voorstellingen zoekt; in dezen onvergelijkclijken schrijver, voor-

(*) [„Les lettres grecques et romaiiics sont pour iious, nialgró nous, unc

traditiou nationale, une litlérature nationale, la clef de nes idees , la racino

de uos langues, Ie sens de nos niocurs Si jamais l'idéal de riiuinanité,

esprit et anic, s'est vu réalisé, p'a été sous la doublé infliicnce de la

culture dassique el des liores sacrcs." Viuct , Bes Etudes classiijues.']
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werp ook iiiijncr ^clicrkoosdc sliidic, is hel liislorisch (ïlcmciit

allorwege oix'iibaai'. ïe Uonii! was do polilick steeds op den

voorj>Tond. Men behoort do hoekon de Reimblica van Cicero

slechts open te slaan om te honiorkon dat zijne staatkunde

praktisch en positi(!l' was. Ik ken
,

hij do vole on j>rovo al'wij-

kingon dor heidoiisclie wijs^eeren , slechts één voorbeeld ooner

mot de revolutionaire theorie veryolijkbarc rigting. Dit voor-

beeld is niet vorcorcnd , maar treffend. Hot is dat der Sofisten.

Om oen der voornaamsten to noemen, Protagoras beweerde

dat iets van dc; Goden to weten onmogelijk is; dat er builen

de gewaarwording der zinnen geen grondslag van weten beslaat;

dal do monsch zich zclven ton wol, on dat eigen inzigt de

maatstal" is aller dingen; hotzolfdo scepticisme, dat ook nu voor

zoo velen den geheclen omvang- der menscholijke kennis wan-

kelbaar en subjectief maakt. Verwantschap dor vroegere en

latere schijn-tilozolen of staat- on volkbedervcrs wordt aan dezen

onuilwischbaren lamilie-trek horkond (*). Terwijl Griekenland

,

door eenc te voel en somtijds ookto weinig geprezen socratische

school, voor de ovorhccrsching van volslagen godverzaking en

stelselmatige onzedelijkheid bewaard bleef, heeft dezelfde leer

in Europa, ik zog niet over het Evangelie , maar over Volkei'on

die mot het Evangelie bevoorrogt waren , do overhand behaald.

Hooft dan eenzijdige studie der Oudheid op hel staalsregt

in Europa niet nadeelig gewerkt? Ongetwijfeld. Later wil ik dil

opzettelijk bewijzen, maar deze schadelijke werking is rcpu-

bUkeinsch , niet (in den zin waarin wij thans hot woord gebrui-

ken) revolutionair geweest.

De eerste eeuwen onzer tijdrekening w'aren rijk, meer aan

politieke verwarring dan aan politieke theorie, en gij verwacht

(*) [Zoo dc uitdrukking „staat- en volkbedervcrs", vergeleken met liet

oordeel van Grote in zijne voortrefl'clijke Uislori/ of Greece te scherp is,

het scc]iticibnie van Protagoras en anderen is ontwijfelbaar.]
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niel (lat ik uil laleie lijdon, vóór licl losbreken van den revo-

lulie-slorni , een lange reeks van schrijvers u voorleg. Twee

aanmerkingen slechts.

Voorccrsl. Mei uilzondering van Dcscarles, in wiens grond-

slellingcn wclligl de kiem der wijsbegcerle van de volgende

eeuw bespeurd vvordl, en van cngelsche geleerden, wier slaals-

rcgt op de Icesl der engelschc deïslen geschoeid is, zou men,

onder de lichlcn der wetenschap, naauwelijks één kunnen noe-

men , die aan begrippen
,
gelijk die welke wij bestrijden , hulde

gebragt heell. Noch Baco, wiens wijsbegeerte op ervaring, in

legenovei'slelling met ijdele bespiegelingen , steun zocht ; noch

Huig de Groot, die de historie als bron en toetssteen gebruikt;

noch Leibnitz , die in het veldwinnen der nieuwerwetsche slaats-

theoriën met ontzetting de voorteekencn eener naderende om-

wentehng zag '). Zij allen , wanneer men verzaking ol' ter

zijdeslelling van het christelijk geloof, als voorwaarde van onbe-

vangen onderzoek
,
aangeprezen had , zouden zich met de aan-

haling der schril'tuurplaals : „de dwaas zegt in zijn hart: daar

is geen God," vergenoegd hebben.

Ten anderen. De denkwijs van hel beschaafdste en invloed-

rijkste gedeelte der natiën toont dat de thcoriën, waarin de

18'^ eeuw het nee plus ultra der politieke volmaakbaarheid stelt,

vroeger ongehoord zijn geweest. Ik bepaal me bij het staatsregt.

Naar verkiezing zou ik mij op alle volken, door kennis en

wetenschap vermaard kunnen beroepen, doch ik wil niel buiten

Nederland gaan. Gij kent de bijkans onafgebrokene reeks onzer

verdeeldheden en dikwerf hooggaande twisten ; de menigvuldig-

heid der inziglcn en de hevigheid der politieke geschriften;

maar, indien iemand, vóór het midden der 18" eeuw, de vcr-

') „ücs opiuioiis dangcrcuses , s'insinuant pcu ïi pcu dans l'cspril des

hommes du graud monde qui rcglciit les aulrcs, cn se glissaiit daus les

livres a la mode, disposcut loutcs clioscs a la rcvolution generale dout

l'Europe est mcuacéc."
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\vo/oMlijkirij^ van (Iciikheeldtüi, enkel aan liel brein van /oogd-

naanule lilozol'cn onllocnd, Ie horile liad willen brengen; zou

er, meent i;ij, in bel ni(;l verontwaardiging' afwijzen van zoo-

danigen giMiwel, tusselien staats- en oranjegezindcn verschil

en niet veeleer een wedstrijd der verontwaardiging bebben

beslaan? Evenzoo elders. Dergelijke leei" heelt vroeger in geen

volk ol' lijd oj)gang gemaakt. En, om mijne gedachte tot liaar

meest eenvoudige uildi'ukking te brengen; zoo wij, bij alleen-

beerscliing dei' dwaalbegrippen, somtijds een lastig gevoel van

zonderlingheid hebben en tegen den geest onzer eeuw, geïsoleerd

zijn, die Eeuw zelve staat alleen, en is door de zeldzaamheid

van haar rigting, als uitzondering op den geheelen omvang der

wereldgeschiedenis, in den volsten zin des woords, geïsoleerd.

Slaan wij het oog op de tijden , waarin de Revolutie gezege-

vierd heen.

Nooit was de alleenhecrsching zoo volkomen dat ze geen

tegenspraak vond. De waarheid had ten allen tijde belijders.

Maar wij kennen ook den hoogen toon van de voorstanders der

velerlei zich snel opvolgende soorten van nieuwe wijsheid ;
wij

weten hoe zij telkens de vermaning „frappcz plulót loil que

jusle", in stoutheid en schaamteloosheid van beweeren en in

hertigheid van aanval
,
opgevolgd hebben ; hoe zij hebben ge-

tracht, door afspraak en zamenspanning, al wie met hen niet

was, ter zijde te schuiven, door spotternij en laster personen

zoowel als geschriften van andersdenkenden in een valsch dag-

licht te stellen; hoe zij inzonderheid, en met vrucht, gepoogd

hebben wat met hunne inzigtcn niet strookte, onbekend Ic

doen blijven of in vergetelheid te brengen, liet kan ons niet

bevreemden dat, in een tijd, waarin zooveel voorbereid was

om aan vermeende (ilozofen ingang te verschaffen , de duidelijke

en krachtige stem van enkele beoefenaars der wetenschap dooi-

de schelle toonen der kermistrompet overschreeuwd werd. Maar
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wij beliocvcn ons llians niel niecr akhiy Ie lalcn bedriegen. Wij,

voor wie, op ruimen afstand, de daverende toejuiching der

toenmalige wereld haar oorvcrdoovende kracht niet behoudt,

wij ivunncn ook thans nog gehoor geven aan wat in vroeger

dagen ter wederlegging in liet midden gcbragt is. Naarmate

men de Htcratuur der iS" eeuw, in haar wijsgeerig en politiek

gedeelte, zal onderzoeken, zal het openbaar worden dat er,

ook toen ze veld won, steeds, ondanks smaad en verguizing,

krachtige taal gevoerd is ten behoeve van godsdienst, zedelijk-

heid en regt. Nederlanders! laat ons, onder hen, die in den

stoim pal hebben gestaan, van Alphen niet vergeten. In zijn

Predikt hel Evangelie aan alle creatwen, in den Spectator,

en andere schriften, zult gij, ook waar meerdere beknoptheid

u wenschelijk voorkomt, leerrijke wenken aantreffen; ten be-

wijze dat hij, toen de toepasselijkheid en kracht van het Evan-

gehe veelzins miskend werd, vrijmoedig belijder en beoefenaar

was van christelijke waarheid en wijsheid.

Daarenboven, ofschoon elders ,
bijv. in Duitschland en Frankrijk,

dergelijk getuigenis grootendeels gesmoord werd, dit was niet

overal zoo. Één land is er ,
Engeland , alwaar , ofschoon het ook

zetel en bakermat der ongeloovige filozofie geweest is, de

weerspraak den boventoon had. Daar was het licht der poHlieke

wetenschap op den kandelaar; daar was meer dan één luisterrijk

protest. Het ontbrak daar niet aan mannen, die in hooge

betrekking zich tegen het naderend verderf, met woord en

daad, liebben verzet. Velen mag ik niet opnoemen, van twee

mag ik niet zwijgen , omdat zij , meer dan anderen regt op

bewondering en dank hebben. Gij hebt ze reeds genoemd : Pitt

en Burkc.

Het is de plaats niet om u de verdiensten te schetsen van

den staatsman, die, wat onmogelijk sclieen, zijn vader. Lord

Cliattham , heeft overtroffen ; die
;
geen 23 jaren oud , zelfs boven

mannen in de behandeling der politieke aangelegenheden ver-
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•^l ijsd, witiudi^ «•cktniid werd iiiin lirl , vooi al in da^cii,

relf^osclioklo roer v;iii (Irool-lirillimjc! Ic staan; die; , door

volliardinji van /ijn karakter en vastheid zijn(M' j^rondslcllin-

m'ii, den revoluliegeest in Kn[;(!lan(l ontwapend, alletsn lej-csn

Napoleon stand gehouden, en, onder de drukkende lasten van

telkens herni(!u\vden en hijkans alle zeeën en landen onival-

lenden krijg
,
zijn Vaderland tot onbekenden trap van welvaart

en <;lorio opgevoerd heelt. Wel helioor ik te wijzen op luMgeen

van hem in zijne redevoeringen is overgebleven'): te meer,

vei'mils hij politieke quesliën van den dag telkens in den vollen

glans der algemeene i)eginselcn gesteld heelt; zoodat in die

heerlijke gewroehten (ilaauw afdruksel zijner onvergelijkbare

taal) liooge ernst der wetenschap gepaard is met die levendig-

heid der voorstelling, welke in geschriften, waarbij men lezeis

en gcene hoorders in het oog had, zoo zelden aangetrolFcn wordt.

Zoo zelden! somwijlen nogtans. Dan vooral, wanneer, in

een maglig genie, de warmte der overtuiging en de gloed der

verbeelding door nauwkeurigheid en diepzinnigheid van onder-

zoek niet bekoeld is. Geen schitterender voorbeeld dan Burke

is mij bekend. Verlangt gij den aard en de werking der

revolutie en dc middelen, waardoor zij, met goed gevolg,

bestreden had kunnen worden, te kennen, leest zijne geschrif-

ten: het beroep op dc Whigs van vroeger dagen'-), waar

hij het contrast van ware en valsche vrijheid, de vrijheid

waarvan Willem 111 beschermer, en die, waarvan jacobijnsche

moordzucht voorstanderes was, aan het licht gcbragt heeft;

het vertoog over de Iransche omwenteUng , waarin hij , met

') Speeches m Ihe House of Commons. Vol. I—TIL Loiuloii ISOS.

[Fox met Pitt niet gelijk te stellen. Verscheidenlicdea , blz. 92 , vgg.J

-
) Appeal froiii the new io the old Whiijs.

•') Rejlections on the Reoolulioti in Frcmce. „ Mit der ganzen Kraft gesclii ic-

beu, welche die Ueberzeugung eigncr Gcfalir des Viitcihiudcs deni Biitli-

sollen Demosthenes eiuflöszeu konnte." Hccien.
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(Ic kraclil van Dcmosllienes , den banvloek uitsprak over lielgeen

als zegen toegejuicht werd ; de aanmerkingen over de staatkunde

lier Geallieerden'), waarin liij uit den verkeerden geest de

verkeerde rigting en de noodwendige mislukking hunner maat-

legelen verklaart; de Brieven over den vrede met de koning-

moordenaars -) waarin zich verontwaardiging over de toenade-

ring tot liet revolutionaire bewind, aan het einde zijns levens,

met onverzwakte energie lucht gaf. Leest en herleest zijne ge-

schriften : gij zult er in vinden nooit overtroffen helderheid van

betoog, waardoor, wat voor anderen voorwerp is van raden en

gissen, reeds tot zekerheid gebragt is. Vroeger zelfs dan Pitt,

heeft Burke de strekking der ook in Engeland hooggeroemde

dwalingen doorzien. Pitt achtte vrede niet onmogelijk, toen hij

in 179'2 tot oorlog w-erd gedwongen; doch Burke had reeds

voorlang de onvermijdelijkheid beweerd eener worsteling op

leven en dood ^). Pitt, en wie zal het misduiden! achtte de

onafhankelijkheid der Staten van Europa , voor jaren achtereen,

verloren, toen hij, na drie Coaliliën vruchteloos gevormd te

hebben, op liet sterfbed de verpletterende tijding der nederlaag

van Austerlitz ontving doch Burke had, reeds eer Napoleon op-

trad, den toekomstigen despoot en, na zijn val, de wederoprigting

van het aloude Vorstenhuis, door middel, niet eener opgewon-

') Remarics on the Policjj of the Allies.

"*) Letters on a Regicide Peace.

•') In liet najaar van 1791, met Pitt,, Grcnvillc, cn Addington, in ge-

zelschap, sprak ]5urke van „tlie propagaudism of Kevolution." Pitt zcide:

„England and its constitution wcre sa,h io the dai/ ofjudgment. Yes, said B.

quickly — but 't is the day of judgment I ain afraid of."

[Van de veriiouding tot de rooniscligezinden sprekende
,
voegt Macaulay er

liet volgende zeer opmerkelijke woord bij : „In trutli Mr. Pitt's opinioiis on tlicse

snbjccts had , to a great cxtent , been dcrived from a iniud even more powerfal and

capacious Ihau his owii, froin the mind of Mr. Bnrke." Speeches
, p. 2'JS.

Zie ook Ter Nagedachteius van Stahl, blz. 36.]

*) „ After a inelancholy survey of the map of Europc, lie turned away

saying: Hcnccfort wc niay olosc ihat map for half a oentury."



(Icn Yorhooldinti, , maar ccncr l)ijl<ans \viskiinsl,i<j;o rcdoncriri!:?,

aansclioiiwd. Niemand liad in gelijke iiialo ^aal' onlvanL^on

(Ier pi'ol'elie, welke de di'adcn der fo(ïkomsl, in liel scliijn-

haar verwarde weel'sel der legenwoordii^e dingen opspoort en

aanwijst, proelbndcrvindelijk de waarheid loonend(! van hetgeen

de Dichter zegt:

In 't verleden

Ligt liet Heden;

la het Nu wat worden zal ').

Nog een schrijver is er, wien ik niet met Burkc vergehjk,

veel min gcHjk stel, maar echter, op het veld der praktische

staatkunde, den voornaamsten publicist van Duitschland zou

durven noemen : von Gcntz. In alle zijne geschriften bewondert

men
,

bij belangrijkheid van inhoud , het echt klassieke van den

vorm. Zijn w erk over oorsprong en aard van den oorlog tegen

Frankrijk -) verdient naast de beste voortbrengselen van Burke

te staan. Sedert 1815 heeft hij op eene reeks van Congressen,

in naam der Groote Mogendheden , de pen gevoerd ; doch lof-

W'aardig was hij vooral, toen, zonder hoogen rang of weidschen

titel, in de dagen van Duitschlands vernedering, zijne aanklagt

èn tegen den geweldenaar, én tegen lafheid en verraderlijke

baatzucht der Vorsten, èn tegen lijdelijke en kortzigtige vad-

') Eene merkwaardige hulde aan Burke was ook de belijdenis van Mackin-

tosh, die tegen zijn vonnis over de fransehe Revolutie een geschrift,

bij de uitgave zeer toegejuicht, in het licht gezonden had: „For a time

seduced by the love of what I thouglit libertj, I ventured to oppose,

without ever eeasing to venerate, that writer who had nourished niy under-

standing with the most wholesome principles of political wisdom. . . Since

that time a melaneholy experience has undeceived me on many subjects in

wbich 1 was tlien tlie dupe of my own enthusiasm."— Aan von Gen tz schreef

hij: „Multum ille in sapientia civili profecisse se sciat cui Burkius valde

placebit."

[Burke is niet ten onregtc genoemd „Ie Bossuet de la politique."]

-) JJeber den Ursprnng uml Chnrakter des Kriege.i geyen die FranzómcJiP

Beooliitmi. Berlin 1801.
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zii^lioid (lor Volken tic^lioonl werd'); locn zijne gretig- oelezcn

selniflen spranken en vonken hebben verspreid, die laler het

vuur van den heihgen volksopstand zouden doen ontgioeijen.

Hij mogt de eer genieten van bij Napoleon, minder voor legers

dan voor beginselen van volkerenregt beducht, een voorwerp van

smaad en laster te zijn. Terwijl deze hem, om de uitgave van

een meesterlijk geschriH, waarin het duitsche vaderland, ook na

den noodlottigen veldtogt van 1805, ter volharding aangemaand

werd, als een vilpamphlétaire, als een aan Engeland verkochten

ellendeling liet uitschelden , schreefMackintosh , onder de Britsche

staatslieden en historiekenners vermaard, hem uitindië dit: „Ik

beiiem al wat gij zegt; met al wat gij gevoelt, sympathiseer ik;

ik bewonder evenzeer uwe welsprekendheid en uw verstand;

vijftig malen herlas ik uwen brief ; met dezelfde gewaarwording

als waarmede een Romein , aan het uiterste van Mauritanië, een

berigt zou hebben ontvangen van den ondergang zijnes vader-

lands in den slag van Pharsalus, den dag na het onheil met

den onvervvinbaren geest van Gato en met de pen van Tacitus

gesteld. Ilij zou zich verheugd hebben dat er een zeker iets be-

stond, zelfs voor Cezar onbedwingbaar, w-aaruit nog eenmaal

een bevrijder en een wreker zou kunnen opstaan ''')."

Ingenomenheid met geliefde Auteurs zou mij, bij het rondzien

in mijne boekerij, kunnen verleiden om te veel van uwe aan-

dacht te vergen. Om u te wijzen op den scherpzinnigen en

geestrijken Fiévée , en de reeks der Notas welke hij , van

1802—1813, op Napoleons verlangen, met vrijmoedige beoor-

deeling van de keizerlijke staatkunde ,
ingeleverd heeft Op

' ) Inzonderheid in dc Fragmente ans der neueden Geschkhle des PolUischen

OleicJigewichts in Europa. De beroemde Heeren zegt er van: „Mit einer

Vorrcde, in einer trostlosen Zeit, mit Tucitus Fcdcr gesclirieben."

In een brief uit Bombay van 24 Dec. 1806.

') ('orrespondancn et Relations de Fiénce noec Bonaparte {\?>Q2—1813):

Taris, 183G.
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liot Beiiincr Polilisclie.t Woc/ieuh/alt , vnn 18."3:2— 18,i7, sclml viiii

politieke wijsiieid uil le^lsbcginselen onllecnd (')! Op do scliool

waarloc een de Bonald, een Ie Mailie, hebben holiooid; mannen

die, orsclioon zij, belaas! de cia'islelijke kerk mei de kellerij

van Uonie verward bebben, evenwel, omdal zij op God za<;en,

verder en beier dan de meeslen hunner fijdt;enoolen hebben

gezien. Ik zou vooral de la Mcnnais niel vergelen, wiens schril'ten

Ic bestuderen, in verband mei wijziging van begrippen en wis-

seling van lol, belangrijk zou wezen voor de kennis der afwij-

kingen van hel genie ; welligt ook der afdwalingen van het door

hoogmoed en teleurgestelde eerzucht geslingerd hart; onweder-

staanbaar in redenering, wegslepend van stijl; in alles, vooral

in buitensporigheden onvergelijkbaar; en die, van de hoogte

cener, naar het schijnt, alleen verstandelijke overtuiging, in

de diepte van twijfelarij vervallen, ook nog in zijne latere wer-

ken, waar hij niet zelden eene lasterlijke taal voert, IrefTcnde

wenken daarheen werpt over al wat staatkunde en denkwijs onzer

dagen karakteriseert (**). Ik zou bij u geene verontschuldiging

behoeven; geene verzekering dal ik niel overhel tot de Room-

sche kerk; gij behoort niet tot hen, die waarheid enkel in

medestanders waarderen, en die vergeten dal niet enkel van

vrienden, dat somtijds evenzeer en meer nog van vijanden ge-

leerd wordt. Wij behooren , in den goeden zin des woords

,

Eclectici te zijn; met een deugdelijken toetssteen de echtheid

van het metaal, overal waar het aanwezig is, Ie erkennen. Ik

verlang evenzeer uit de schriften van een roomschgezinde die

mij verkettert, nul te mogen Irekken, als ik mij op liberale

schrijvers beroep, waar zij, al is het door inconsequente rede-

(*) [Ofschoon lict, in billijke waardering der voortreffelijkheid van von Hui-

ler, zieh van zijne dwaalbegrippen niet vrijgemaakt heeft.]

(**) [„ Ce grand esprit égarc dans scs passions , tombé parnii les iiial-

faiteurs intellectnels de son temps, lui, qui semblait nu pour être l'nn de

scs guides les plus sévères." Guizot.]
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nering, beginselen die ik liandliaal', onwilleiccung hulde

hebben gebragt. Hiertoe, naar ik vermeen, heb ik regt, en

ik lioop mij van dal regt met onbekrompenheid tc bedienen.

Thans nog een enkel woord over twee schrijvers die ik, om

meer dan éénc reden, niet onvermeld mag laten: von llaller en

Bilderdijk.

Geen onvoorwaardelijk lol'redenaar ben ik, van niemand, van

von llaller vooral niet, die, opgevoed in den schoot der evan-

gelische Kerk, kleinzoon van een man , wiens zeldzaam vernuft

door eenvoudige godsvrucht werd versierd en geheiligd , tot de

roomschc kerk is afgevallen, op eene wijs niet verecrend voor zijn

karakter, en later niet geschroomd heeft zijne stem bij oppcrvlak-

kigen laster tegen de Hervorming en de Hervormers te voegen').

Maar ik zal daarom niet ontkennen dat wclligt niemand, in onze

dagen, ter bestrijding van valsche stellingen in het staatsregt

gelijke verdiensten gehad heeft*); dat het schijnbaar hoogmoe-

dig opschrift: Reslauralion der Staat.missenschaft/\n het weg-

nemen der bezwaren waardoor opbouw onmogelijk was, met

de waarheid overeenkomt. Ik zeg, met den hoogleeraar Star

Numan, dat niemand den aard der europesche Rijken scherp-

zinniger ingezien en duidelijker opengelegd heeft ^) ; met Ancil-

lon, dat hij de gevaarlijke leeringen van een oorspronkelijk

') Ik bedoel Iiicr vooral zijne Ilistoire de la Eéforme Protestante dans la

Suisse OccUlentale (Paris 1S38): beoordeeld iu de Archives de la Maison

d'Orange-Nassau , I (2" éd.) p. 108* sqq.

(*) [Stahl was mij in 1815 nauwelijks bij name bekend. Zie Ter Nage-

dachtenis van Stahl (18G2), blz. 95,vgg. enll7,vgg. — Lees ook zijn oor-

deel over von Halier t. a. pl. blz. 9.]

-) „Nusquam in Ilalia exsf.iterunt rcgia illa imperia, quae in eeleris fere

Europac partibus e Gcrmanorum moribus et institutis effloruerunt, quorum-

que naturam nemo Ilallcro et pcrspexit sagacius et discrtius dcclaravit."

De Mnchiavcllo.
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iiiai\ls( li;t|)|)(!liilv vordra}^ on van de; vollvSsouv(!r(3iriilcil lornoêr-

i;('l)liks('iii(J (Ml v(!ii>i uis(l lioeCl, '), inel, licl, llciilner Wuchen-

hldll , (lal men l)ijkans clko bclcrc slaatsrcglclijke ligünj^ in

Duilsdilaiid aan liet lii'liL door hem ontstoken dank welen

mo(!t '^). Simplex sujillnm veri Ilallcr heeft in<;ezien dat het

t^ansclic! zam(!nstel der nieuwere wetenschap 0[) écne onware

v(!ronderstcNing' berust; alsof de Staat door rnenschclijk goed-

vinden, dat aan den toestand der natuur een einde gemaakt

had, was ontstaan. Bij het wegvallen van dit cénc dwaalbegrip,

doet de Staat zich terstond in zijne eigenlijke gedaante voor,

niet als kunstmatig voortbrengsel, maar als natuurproduct; als

de hoogste ontwikkeling van het privaatregt, waarvan zich het

evenbeeld bij alle gezellige betrekking, in meer beperkten kring,

terug vindt, en die hiervan enkel verschilt door eenc onafhan-

kelijkheid, welke alleen God boven zich erkent^). Doch wat

zou ik vruchteloos pogen in weinige zinsneden den hoofdin-

houd te beschrijven! Ik herinner mij nog hoe, vóór meer dan

twintig jaren, terwijl het onhistorische der nieuwere thcoriën

') „M. von Ilaller foudroyc et pulvcrise les fausses et dangereuscs doc-

trines d'uii contrat social origiuaire et do la souvcraiiieté du peuple."

2) Haller wordt aldaar genoemd „der Vater aller bessera staatsrechtlichen

iind politisclicn Riciitungen der neuesten Zeit:"

[„Das Werk Haller's war nicht blosz ein Buch, sondcrn es war eine

machtige politisehc Tliat." Von Mohl.]

•'') „Tout, dans eette scienee, dopend de savoir s'il faut regarder les

Etats comme des sociétés arbitrairement formées, artificielles et distinguées

de toutes les autres par leur origine et leur but; ou bien , s'ils ue sont

cpte Ie degré Ie plus craiuciit de la société naturelle ou particuliere , de sorte

qu'ils u'eu dilTèreut que comme Ie grand diffcre du petit, Ie complet

do riiioomplct, Ie tout de sa partie. . . Si l'on ne s'était pas constamment

übstiné H voir dans les Etats autre cliose que des rapports sociaux naturels,

a imagiiicr au dessus de ceux ci une société de conveution , et a laquelle ou

donnait Ie nom de civile, les vaines théories d'un contrat social originel et

de la délégation du pouvoir, avee l'innorabrable foule d'erreurs qui en déri-

vcnt, n'auraicnt jamais vu Ie jour." De llaller, I. 521.

3
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mij lolkons had bevreemd en (geërgerd, ik, bij de lezing van von

llaller, uit de nevelen van het idealisme op den vasten bodem

dor wezenlijkheid overgebragl werd. Naderhand heb ik, ook

waar de schrijver mij onvoldaan liet, te dezen aanzien hel nut

van zijnen arbeid telkens hooger gewaardeerd. — Mag ik er,

met openhartigheid, nog iets bijvoegen? Hel heelt mij veeltijds

verdroten dat aan dit onschatbare werk hier Ie lande nauwelijks,

naar het schijnt , eenige waarde gehecht wordt. Ook de gesta-

digheid mijner aansporing heeft niet gebaat. Ik heb een enkelen

ontmoet die het lezen zou, bijna niemand die het gelezen, veel

min die het, wat onmisbaar is , lierlezen , overdacht, bestudeerd

had. Zes dcelen, waarvan het dunste vrij dik is, zijn, in een

tijd waarin veel te lezen valt, een wezenlijk bezwaar. Niet zoo

groot evenwel als hel schijnt. Want, vooreerst, hebben, volgens

de opmerking van Baco, eenige weinige boeken, zoo als de staf

van Mozcs tegenover de staven der Egyptenaars , verslindende

kracht ; ook dit werk is een boek dat andere boeken verteert.

Ten anderen, reeds door de lezing en overdenking van het eerste

Deel, wordt men tot een levendig besef van de ijdclheid der re-

volutionaire theoriën gcbragt. Ik weet dal weinigen zelfs tot die

gedeeltelijke bestudering tijden gelegenheid hebben ; ik mag ech-

ter vragen: wat is er in Nederland van de studie van het Staats-

regt geworden , wanneer zoodanig werk , dat verbazenden op-

gang gemaakt en op de ontwikkeling der wetenschap, meer

dan ecnig ander, invloed gehad heeft, enkel uit hel verguizen

der maandschriften , wier meeste redacteurs het nooit gezien

hebben, bekend is! (')

Nu nog Bilderdijk: want ik ben, zegt men en ik zeg het

ook, leerling van Bilderdijk. Gij weet dat ik hem, met dc

meesten uwer , den eerbied toedraag waarop dc grootste dich-

ter welligt van ons land , ten minste in onzen lijd ,
waarop een

(*) [Gnlijkc ervaring had ik later, jaren aciiterecn, in het aanbevelen

van Stahl.]
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der groolsli! diclilers cn zeldzaamste geniën van alle landen en

van alle lijden, aanspraak bezil,
; wij verheugen ons te mogen

zeggen dat hij lot de onzen behoort ; dat hij zich der waarheid

niet geschaamd cn, op grond zijner christelijke overtuiging,

met bewonderenswaardige veerkracht en zelfopofTcring, tegen

de afgoden der eeuw getuigenis afgelegd heeft. Doch, terwijl

ik aan den voorganger in een pligtmatigcn strijd en aan den

grootvorst der nederlandsche poëzy de schatting mijner hulde

betaal
,
onderschrijf ik niet al wat hij geleerd heeft in geschie-

denis en staatsregt. Onmogelijk is het dat een vernuft als het

zijne, zich met ecnige wetenschap inlate, zonder over haar

gebied Ucht te verspreiden ; maar ook het genie heeft feilen

,

die te ligter tot navolging verleiden, omdat zij de feilen van

het genie zijn. Ik heb mij veroorloofd ze in de geschiedenis

van het vaderland te doen opmerken (*); ook in het staatsregt

is het gebleken dat ik niet in allen deele de rigting zijner begin-

selen beaem. Van hem geldt wat men nog onlangs ten onregte

mij toeschreef. Voor hem is „het ware beginsel van den

Staat, door God zeiven onmiddelijk gegeven, monarchie, en

de hoogste ontwikkeling van den Staat terugkeering tot dat

beginsel.'' Bilderdijk, in deze exclusief-monarchale gevoelens

vervallen, heeft te weinig, bijkans zou ik zeggen, ganschelijk

niet, het verschil, het contrast erkend tusschen wezenlijke

monarchie, gelijk zij op eigen en veelzins beperkt gezag der

Vorsten berust, en de autocratie, welke, onder den naam

van monarchaal bewind, uit de anarchie, als onvermijdelijk

gevolg ontspruit. Vergramd over den telkens terugkeerenden

geest van godverzaking en opstand, heeft hij inzigten en

wenschen gekoesterd, en zou hij, tot bedwang van het kwaad,

naar middelen hebben kunnen grijpen, die ik althans van

revolutionairen oorsprong en strekking niet gaarne vrijpleiten

(*) [Arckioes de la Mcdson iVOraiigc, 1^ Série, T. I. p. 29. sv.j
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zon. Aldus Yorlangde hij in 1787 de veilicf(int,^ van Willem V lol

Souverein
, op ccnc wijs , die meer aan den wcnsch naar een

kraciitig- bestuur, dan aan den eiscli van eigenaardige hcr-

voi'ming en liislorisclic tereglbrenging beantwoord zou hebben.

Aldus was hij voor Napoleon (omdat hij in hem den revolutie-

temmer en niet tevens den zoon en levensbehouder der omwen-

teling zag), in de eerste jaren van zijn glansi-ijk beheer, met

ecnc geestdrift bezield , aan welke men eene der voortreffelijkste

proeven van zijn meesterschap in het lierdicht heeft te danken

gehad. Aldus zou hij naderhand, door ingenomenheid tegen de

beginselen der grondwet te ver afgeleid, misschien aan het

vorstelijk gezag eene vrijheid van handelen toegekend hebben,

meer overeenkomstig met de dwalingen die hij bestreed, dan

met de beginselen die hij voorstond. Zoo het ons nu vergund

is klippen, waarop zelfs Bilderdijk verzeild is, te ontwijken,

laten we ons niet op het licht dat uit de omstandigheden

oprijst, alsof wij het zelf ontstoken hadden, beroemen; laat

ons het voorregt dat ons Ic beurt valt, gebruiken, en de

waarheid, zelfs legen Bilderdijk, in den gehcelcn omvang belij-

den , waarin zij ons bekend is (*). — Ik ben , zegt men en gaarne

zeg ik het ook
, kweekeling van Bilderdijk. Doch in welken zin ?

Is het om mij van den pligt der dankbaarheid te kwijten? ik erken

met blijdschap groote verpligting aan Bilderdijk te hebben; inzon-

derheid omdat hij , door de hevigheid zijner aanvallen tegen veel

dat ik als ontwijfelbaar beschouwde, mij aan het twijfelen en

tot een onbevangen onderzoek gebragt heeft. Is het om te deelen

in den smaad die veeltijds, in naam tegen de bilderdijksche

school, inderdaad tegen regt en waai'heid, ook tegen de chri.s-

(*) [„ Er zijn cr nog rlic mccncn dat ik aanvankelijk een bestrijder van liet

coiistitiiti.ouele daahregl, een ijveraar voor het ko/uiif/schap^fiïa den bijkans alleen

wcnschelijken en regtmatig-cu regeeringsvorm geweest ben; dat ik aldus

tot, dc school van Ililderdijk behoor. Dit is zoo niet." Aan de Kiczerx

,

XIX. 2, vgg.]
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lelijke wiuulieid t^eriyl is? ik hen gereed mij op de lul der

aanj^cklaai^deii of, zoo men wil, der veroordeelden, Ic laten

sehrijven. Doch er is een ander oo^piml waaruil ik , met ernst,

tegen solidariteit protesteer. Men is zoo genegen, ter ontwij-

king van nieuwen strijd, zeer uitcenloopcnde gcvochins onder

de denkbeelden te rangschikken ecncr partij die men meent

ol" beweert overwonnen te hebben. Het is, op onbloedig

terrein, de wenscli, in grenzcnloozc wreedaardigheid, door

keizer Caligula geuit: dat het romeinsche volk, in letterlijken

zin, eenhoofdig ware, om met de scherpte van het zwaard,

in één slag te worden geveld. Gij beseft hoe men met deze

Caligulas-taktiek, na ééne vermeende overwinning, voortaan,

zonder gestreden te hebben, de zege behaalt. Doch ik ben

niet gezind mij aan die krijgslist te onderwerpen. Liever wil-

len wij, om onzen pligt in de dienst der waarheid te ver-

vullen, zelfstandigheid behouden, en alzoo doen wat ook

Bilderdijk ons leert (*).

En wat ik van dezen meester betuig, zij van alle mijne

onderwijzers, uit vroeger of later eeuw, gezegd. Ik wensch

lessen te ontvangen; ik gevoel, in het besef eigener zwakheid,

behoefte om mijne meening door achtbare reglers bevestigd

te zien. Tevens wensch ik van niemand afhankelijk te zijn

;

het nemini me mancipavi » aan niemand heb ik mij verslaafd",

in den zin waarin het, zonder zelfverheffing, een iegelijk

past , mij ten regel te stellen
;

bij het raadplegen van mcnigen

schrijver , naar de Schrift bij uitnemendheid het oog gevestigd

te houden , en op het gebied der wetenschap , met erkente-

lijk gebruik der aan anderen verleende wijsheid, de uitspraak

van den Zaligmaker in gedachtenis te houden : „ één is uw

Meester; namelijk God."

(*) [Gronrhoelherzienuig at Eensgezindheid , hh. 85, vg.]



III.

ANTI-UEVOLUTIONAIRE BEGINSELS.

Laat ons een begin maken met het negatief gedeelte van mijn

betoog. De Revolutie, in den aangewezen lioofd-karaktcrlrek

is niet veroorzaakt door de verkeerdheid van hel staatsregt;

noch wat de beginselen, noch wat de staatsvormen, noch wat

de misbruiken betreft.

Zij is niet verklaarbaar enkel uil reactie tegen de verderfe-

lijkheid der grondslagen waai'op de staatsregelingen in hel

voormalig Europa gebouwd waren.

WeUigt gelukt het mij u hiervan Ie overtuigen, wanneer ik

op de grondtrekken van het staatsregt in hun eenvoudigheid

een vlugligen blik werp, en daarna enkele punlen verdedig,

die men als bij uitstek aanslootelijk bestrijdt.

Ik sprak van de eenvoudigheid der giondlrekken. De dwaal-

begrippen hebben de wetenschap omslagtig gemaakt.

Vraagt gij naar hel wezen van den Staat. Men had tot ken-

merk dei' Souvereiniteit de onafhankelijkheid van het gezag. —
Vraagt gij naar den oorsprong. Men wist dal de Slaat, niet van

menschelijk maaksel, maar van goddelijke instelling, met de

natuur en met de behoefte der gevallen menschheid in onaf-

scheidelijk verband is. Zoo als, bij gelijksoorligheid der voor-

werpen, het kleinste zoowel als het grootste, in verscheidenheid

van omvang, overeenkomst van eigenschappen vertoont, zoo



:V3

u ei il l eods iii de coi sU; t'amilic , locn cclilyouoül en vader als

lioersclicr over de aarde gesleld was
, geen beeld cn gelijkenis

,

maar hel wezen van een Staal, in de volledigheid zijner ver-

eischlen , aanschouwd. — Vraagt ge naar de ontwikkeling van

den Staat in de verscheidenheid zijner vormen? Men wisl dal ver-

menigvuldiging den stam voi mt, dat natuurlijke uitbreiding van

den stam een soort van aartsvaderlijk gezag, ook in de gedaante

der magtigsle Rijken, vertoont; dat geweld der wapenen, ol"

uitgestrektheid van landbezit, of hulde aan geregligheid en wijs-

heid, de grondslag van vermogen en heerschappij geweest is.

Dat aldus de Vorst middenpunt, ziel en levensbeginsel der mo-

narchie is , maar dat dikwerf ook uit eene verecniging een

Gemeenebest ontstaan is, alwaar de Souvcrcinileil aan de

Gemeente behoort, door wier goedvinden en opdragt een

repubhkeinsch beheer zich in de hand eener gekozen Overheid

bevindt. — Vraagt gij naar de perken van het gezag? Men

dacht dal ieder binnen den kring van eigen bevoegdheid be-

perkt is ; men kende geen beteren waarborg dan de hand-

having en inscherping der goddelijke wet van geregligheid en

liefde en de daaruit voortvloeijende onschendbaarheid van

verkregene vrijheden en regten. Men wist dat de Volken niet

uil onmondige kinderen die gekastijd , niet uit weerlooze scha-

pen, die ten behoeve van den eigenaar der kudde geschoren

worden, beslaan; doch men had niet geleerd de liefelijke

beelden van vaderlijke leederheid en herderlijke zorg, in de

betrekking van regent en onderdaan , als ongepast en gevaar-

lijk ter zijde te stellen. Genoeg reeds ter aanwijzing van

sommige regels van theoretische en praktische wijsheid, ge-

lijk zij vroeger als in de consciëntie der Christenheid waren

geprent.

Wie de voornaamste tegenwerpingen Ier bestrijding uitkiest,

toont dal hij voor geen van allen beducht is. Ik geloof die
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oiivcrt;(iiiokkeiili(Mtl iuin dcu dnt^ Ie Icgycii , wanneer ik op

deze vier wijs:

1. Uil overdi even eerbied voor hislorisclie re|;len is de opper-

niayt der uigenieenc rcglsbcginselen miskend.

'i. Aan den regel „ geen mpcv'mm in iwpctid' lo weinig

gedaciilig, is men in veelsoortige botsing en verwarring ge-

raakt.

3. De goddelijke oorsprong van bet gezag is vooiwcndsel

en steun geweest van stelselmatige dwingelandij.

A. Het gedwongen verband van Kerk en Staat beeft de scbroo-

melijkste nadeden gebad.

\. De akte van bescbuldiging begint met de onderstelling dal

men, te zeer aan de historiscbe beslanddeelen geliecbt cn in

de banden van bel bestaande gekneld , tot miskenning der al-

gcmeene rcgtsbeginselcn verleid werd.

Voorzeker bet fdozofiscbc regl, vormkracbt der bedendaag-

scbe staatsregelingen, werd niet opgevolgd ; omdat bel onbekend

was, en omdat, zoo bet bekend geweest ware , men daarin stel-

selmatige aanprijzing van bet onregt zou hebben gezien. Maar

bet is grove dwaling, wanneer onze tegenpailij zieb verbeeldt

dal schroomvalligheid om verandering in het bestaande te

brengen, van bekrompen Icrzijdeslclling der regtsbcginselen

het gevolg was. liet is verkeerde voorstelling, wanneei- zij de

historische rcgten voor tegenstelling, niet voor alspicgchng

dezer beginselen houdt, wanneer zij waant dat enkel uit de

geschiedenis het legt ontleend, en dit historiscbe staalsregt

uit den bajert van al bet gebeurde, zonder bet alvermogen

van hoogere krachten, gevormd werd. liet was de langzaam

rijpende vrucht van bet reglsbeginsel
,

dat, wel verre van

zich voor de gcbeuilenissen te buigen, indien ik bet dus mag

uitdrukken, den ongevormden klomp der omstandigheden en



l'cilcri iiiui /ijiKMi iTi^clendcri cii /iiiveieiKlcii iiivhtcd <)ii(lc;r\V('r|)l.

Het Rogl, iii wijsgecrigon zin uilncinciullieid vvcizcnlijk (-a

lüsloriscli, word niet beneden, maar l)()ven lielg(!(!n wij, in hel

dai;clijks('li spraakL^ehruik, Ilislorie noemen, gesteld '). liet is

uit deze heerscliappijvoering van hel Ilef/t over de Teilen dal

dc reeks der verkregenc reglcn onlspruil. Hel zamenslel dezer

rcgten, waarin de eigenaardige vorm van hel staatsleven te

voorschijn treedt, maakt dc natuurlijke staatsregeling uit. —
01" er dan niet ook veel onregt geschied is? onnoemelijk; er is

gecne bladzijde en bijkans geen regel der Historie, welke niet

door de zonde werd bezoedeld. — 01' in deze werken der onge-

regtigheid niet de oorsprong ligt van de meeste der hoogge-

roemde historische rcgten ? geenszins. Wachten we ons aan de

voorgeslachten te willen opdringen het stelsel, dat in onze

dagen zooveel opgang maakt, en waarbij men in gebeurde

zaken, les fails accompUs, berust, zoodra de geweldenarij vol-

bragt en het nadceliger is aan het slagtolTer hulp , dan aan den

boosdoener hulde te brengen. Deze vereenzelviging van overniagt

en regt werd niet ten regel gesteld. De vrijspraak werd niet

uitgereikt en de in bezitsteUing niet als eigendomstitel erkend,

op vertoon van bewijs dat dc misdaad gelukt was. Geen regt

werd uit onregt geboren. Wel kon, door een middel dat het

regt zelf aan dc hand geeft , ten gevolge der gepleegde daad

,

een nieuw regt tegenover derden ontslaan: wanneer namelijk

de vrucht van het onregt, door verjaring (niet op willekeur en

tijdverloop, maar op den aard der zaak en op de verandering

') „Wcr zu seinen gcschiclitlichcn Forschungeu das sittliclie Gesetz iiiclit

luitbringt, wird nimmer im Stande seyn die Tliatsaclien der Gesciiiclit.e

riclilig zu würdigcu. . . Das liöcliste Princip alles Rechts steht seiner Natur

nach üócr der Gesciiiclite, und darf, weil die siUliche Freilicit nur das

gulllkhe Gesetz als iiire Riclitschiiur über sicli erkennen kann, aueh nur

im gvUlichen Willen gesueiit werden." Pulit. WockcMull, 1834. — Zie mijne

Proeve over de middelen waardoor de loaarheid wordt gekcicd eu gestaafd,

(2"" druk) bi. Gl—7G.



4-2

van personen en omstandigheden gegrond) van (ie oorspron-

Ivelijlce smet gereinigd, in den kring der onbetwistbare regten

opgenomen werd. Wel verre van voor de overmagt der om-

standigheden te zwichten, begreep men geen feit voor geldig

te mogen houden, zoo het niet, vroeger of later, aldus met

den stempel van hel regt gemerkt was; evenmin achtte men

zich bevoegd eenig feit ter zijde te stellen, wanneer hel

met dit heiligende merk tegen willekeur optrad. Zoo werd,

in eerbiediging der verkregene regten , aan het gezag van

de hoogste regtsbeginselcn hulde beloond. — Gij ziet dat de

aanklagt in lofspraak verkeerd is. Wat zou ik dan langer met

u vertoeven ter verdediging van een beginsel, waar buiten

geen heiügheid en dus ook geen veiligheid van regt en eigen-

dom is ; dat zich tegen geweldig ingrijpen op den natuurlijken

loop der dingen verzet: onder de voorwaarden van gelei-

delijke en weldadige hervorming behoort, waardoor alleen

de staatsregehngen groei, wasdom en stevigheid erlangen;

ter staving van het veelbeteekenende woord van Cato , waarin

de oude met de nieuwere wijsheid zoo treffend contrasteert:

„De inrigting van den Staat is het werk noch van één tijd-

perk, noch van één mensch" ').

2. Nu het tweede bezwaar; de verslapping van het staats-

gezag, de verwarring in den Staal, ten gevolge der zelfstandig-

heid aan de deelen en onderdeden toegekend.

Geen imperium in imperio! Nuttige waarschuwing, indien

zij beleekent dat in een welgeordend Rijk of Gemeenebest,

niemand volkomen onafhankelijkheid bezit. Elk ingezeten is on-

derdaan; alleen, of met anderen vereenigd, is hij , in al wat tot

de kennisneming van hel staatsgezag behoort, eenigermale aan

') „ Scitum est illud Catonis : „„ ncc temporis uuius, uce hoiuiiiis esse

coustitutioncm reipublicac."
"



dc oveilieiil ondergcsiliikl. Mam de, imlli^(! vviiiirscliiiwing

vvoidl, valsclie cii gevaarlijke niaglspreuk, wanneer zij voor

ondergesehiklheid lijdelijkheid vcrlangl, zelslandiglieid mei on-

afhankelijkheid verwart, elke vrije werking voor wederspan-

nighcid houdt; al wat zieh op liet staatsgebied bevindt, aan

dc willekeur van den Staat onderwerpt; zell'bestuur der indi-

viduen cn corporaliën, niet in de afwijkingen, maar in het

wezen bestrijdt, en aldus, onder den sehijn eener betamelijke

handhaving van het gezag, naar vernietiging van eelite vrij-

heden leidt. Niet alzoo is dc leer cn de praktijk der Yaderen

geweest. Ieder hoofd van een gezin, iedere corporatie, ieder

stand , was , in den omvang der eigenaardige bevoegdheid
, gc-

regtigd over persoon en eigendom te beschikken , aan onderlioo-

rigen de wet te stellen, eigen zaken te regelen naar goedvinden;

een imperium te doen gelden, hierin alleen van lietsouverein

gezag verschillend dat er de onafhankelijkheid aan ontbreekt,

kenmerk der Souverciniteit (*). De algemeenc welvaart werd

onafscheidelijk gerekend van de vrije ontwikkeling der -S^eM^^e^^,

dat is der Staten in den Staat. De heiligheid van de regten

der Slenden werd als hoeksteen van het staatsgebouw gewaar-

deerd, totdat, toen men omverwerping ten doel had, in den

hoeksteen een steen des aanstoots gezien werd. In den

grond der berisping herkent gij de Centralisatie , welke met

vernietiging der regten van Provinciën en Gemeenten begint,

en waar zij tot consequent-zijn genoopt wordt, ook feitelijk

geenerlei regt, of werkzaamheid, of bestaan dan onder haar

oppertoezigt en beheer, en als uitvloeisel van haar genade-

betoon, duldt of erkent (**). Ook hier roemen wij in het verwijt.

(*) [Grondicdh. en Eensgeziiidh. bl., 371.]

(**) [Zie mijne Adviezen over de kieswet, de provinciale cn dc gemeente-

wet. — Zelfstaudigiieid {aiUonomie) is onaf liaukclijiiheid in eigen kring-

La cciilraliisalion admüuslralioe is even verderfelijk als la ceulrali$ation gou-

oernemetdale onmisbaar.]
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Vrij (311 onlxïlomnierd , in uil.ocrcniiii> viiii liaar rcgl, zij do

oppcrmagt , ook lol licil van dc Volken
; maar, mcl het wegvallen

van de belemmering waarvan hier spraak is , vervalt het cenige

middel om aan het alvermogen van den Staat paal en perken te

stellen; om zich tegen een staatsleer te verzetten, die lijdelijklicid

ecner volksmassa en onweerstaanbaarheid eener ó/rtrtismacAme

boven zelfwerkzaamheid en organisch leven verkiest (*).

3. Mogt ik tot dus verre geslaagd zijn, thans, bij het derde

punt, wacht ons hagchelijkcr strijd. Het goddelijke regt der

Overheid wordt, vrij algemeen, uitgekreten, als verouderd

misbegrip der duistere middeneeuwen ; als zinneloos verdichtsel

van vorstelijke sluwheid en priesterlijke baatzucht ; weefsel der

ongeregtigheid , met cene menigte van dwalingen en ongerijmd-

heden in verband. Als verdediger te durven optreden van het

Droit divin, was, vóór weinige jaren, wanneer men de eere

der menschen boven de eere Gods hef had, een vermetel be-

staan ; het was zich vrijwillig op de rei der meest achterlijke

dweepers te stellen; en, ofschoon er misschien, na gebleken

wankelbaarheid van elk ander fundament, wijziging der opinie

is ontstaan , van zeer velen echter heeft men slechts verontwaar-

diging of mededogen te wachten. Dit zal mij niet beletten de

voortreflelijkheid van de aangerande leer te staven, dooru te

doen 7Acn de misvorming, den aard, en de j/efo/r/m eener waar-

heid die , vermits de vreeze des Ileeren het begin der weten-

schap is, bij uitnemendheid met den naam van beginsel mag

worden vereerd.

De misvorming. — Ook hier is het vooraf noodig de nevelen

(*) [„ liE centralisatioii administrative u'cst poiut une coiiqucte de la

Rcvolution. C'est au contraire un produit de i'aucicu régime." ïocqueville,

L'ancien régime et la récoluiion. I, 4'J. — Merkwaardige weuk voorzeker,

doch waarbij men in het oog lioude, dat deze centralizalie , in het europeschc

regt een ontaarding (vergelijk Engeland) door de revolutie werd overgenomen,

als eigenaardigheid en uit beginsel.']



te vcrdi ijvcn; wiinl de ovcrvvinnin}^' is <^(uvis , zoo we in licl zonnc-

liclil voclilrn. Iloc dwiiiis en vci'kiMü'd
, zet;l, men, ann iriensclicn

ocne liidde, di(> alleen aan God behoori , Ie brongen; de Vorshin

lot cenc categorie van bovcnmcnsclielijkc wezens, wien een

onuitwischbaar merk van heiligheid ingedrukt is , te verhencn ;

dc joodsehc Theocratie, in de Schrift zelve exceptioneel , voor

ccn model van alle Staten te houden ; aan den voi m der Alleen-

hccrsching met rcdeloozc voorliefde te hechten
;
aardschgezindo

bedoelingen in het dekkleed eencr uit den Hemel ontleende

bevoegdheid te hullen ; aan dc Overheid een systematisch ge-

weld in de hand te spelen, dat ieder onregt aan den Souvcrein

vergunt, eiken wederstand aan den onderdaan ontzegt, elke

vrijheid aan den nieuwen afgod prijs geeft!

Onheil over ons , indien wij bewecren of bedoelen wat ons

te laste gelegd wordt! Doch hoe nu, indien ik in de reeks van

caricaturcn geen enkel gelijkend afbeeldsel erken? Ik betwist

niet dat de historie voorbeelden van al wat ik zoo even opeen-

gestapeld heb , in overvloed aan de hand doet ; maar ik betwist

wèl dat het verdedigen cener leer het verdedigen tevens van haar

menigvuldige verbasteringen oplegt. Wij zien niet, zoo als men

van sommige Volken verhaalt, in den wil van den Souverein

eenzelvigheid met den wille Gods. Wij riglen niet, met dc

Romeinen onder de Keizers , altaren voor de Overheid op. Wij

verlangen geen ongepaste overbrenging van gebruiken en

verordeningen, aan het uitsluitend kenmerkende der israëlitische

bedeeling ontleend. Wij droomen van geene heiligheid der dynas-

tiën , van geen erfelijkheid als in den Huize Davids. Wij willen de

toepasselijkheid eener algemeene waarheid niet ten nutte alleen

van den monarchalen staatsvorm : gezind met Jacobus I te raas-

kallen over het alvermogen van vorstelijk gezag, of met Napoleon

het beroep op God ter bevestiging, en niet tevens lev regeling

en beteugeling, der hoogste magt te doen strekken. Wij wen-

schen niet de Souvcreiniteif van banden te ontslaan, maar
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/ijii ovcrluigd dal ondorgcschikllicid van ovcrlieid en ondcr-

diuien aan bovenaardschc oppcrmagt de l)cslc waarborg van

vvcderzijdsclie pliglbctrachling en de alleen genoegzame band is.

Welke is dan de aard en beteekenis van liet Droit divin?

Wij vinden , ofschoon we ons ook op de ongewijde Oudheid

kunnen beroepen, het eenvoudig en duidelijk antwoord in de

II. Schrift. „Alle ziele zij den Maglen over haar gesteld onder-

worpen; want er is gecne magt dan van God, en de Maglen

die er zijn, zijn van God verordineerd"

Alle magt is van God verordineerd. — Het is niet vergund

wat ons te krachtig schijnt, door zoutelooze uitlegging, naar

cene door ons wcnschelijk gekeurde opvatting, te verzwakken.

Dus mogen wc de bedoeling dezer woorden geenszins ontduiken

door een wijzen op de zorg der Voorzienigheid , die het goede

te voorschijn brengt uit het kwade dat zij duldt. De Magten

zijn niet enkel toegelaten; zij zijn door God zeiven gewild,

ingesteld
,
geheihgd : dit is de alleen aannemelijke beteekenis

van verordineerd.

Evenzeer behooren we ons voor eene schriftverdraaijing

te wachten, waartoe misverstand of laaghartige bedoeling

verleidt. Alle Magt moet in den gezonden zin, welken te

dezer plaatse ook de herinnering aan Gods regtvaardigheid

en heiligheid voorschrijft, van elk soort van wettige Magt worden

verstaan. Magt is niet synoniem van overmagt en geweld. Ik

weet dat, toen Paulus schreef, Nero het bewind had: ik weet

dat de Christen niet altijd wordt geroepen zich in geschillen

over de wettigheid der bestaande magten te mengen; de uit-

drukking „ook den harden," van meesters over slaven, wil ik

bij analogie, van de ongeregtiglieid der Overheden doen gelden,

doch ik wil geene uitlegging onderschrijven, welke ons verplig-

len zou den booswicht die het moordtuig voorhoudt, gehoor-

') Kom. 13: 1.



Al

zaaiii l(! zijn, ol den gokroondün roovcïr, die ^isl(U(!n (l(;n

wettigen Vorst vei;jaa<^d heelt, luïden als eene van God ver-

ordiiu't'idc nia}>t te beschouwen ').

Duidelijk is het dat de aard der onderwei'ping met den aard

der van God verleende niagt overeenstemt. Te 's Gravenha{>e ben

ik niet verpligt tot onderwerping aan een gezag, gelijk het te

Gonslanlinoj)el ol' ook te Pelersburg wettig uitgeocl'end wordt;

evenmin geregtigd tot vrijheden en voorregten die te Londen

of Parijs de burger of onderdaan heeft.

Elke soort van wettige magl. — liet Droit divin is geen

kenmerk der allcenhecrsching; het is aan alle regeringsvormen

gemeen. Wat wij ook aan de Witt en de zijnen ten kwade

duiden, dit niet, dat zij vasthoudende aan de Souvereiniteit

der Staten van Holland, zich beijverd hebben, in Placaten en

Tractaten , met keur en kracht van woorden , het republikeinsche

gezag dezer magtige Aristocraten (bij de geweldige gisting der

gemoederen geen overbodige zorg!) onder beveiliging van den

goddelijken oorsprong hunner souvereiniteilsregten te stellen.

Alle magt is van God, Gods Stedehouderes en Gods dienares.

') „Man miszverstelit dieseii Ausspruch wenii man glaubt, Gewali stehe

hier iin Gegensatz von Itecht, und der Apostel wollc damit sagen, man

soUe jeder Obrigkeit gehorclien, insofern sic grade die Herrscliaft in Han-

den iiat, sey dies nun reciitmaszig oder unrechtmaszig der Fall. Gr. iieiszt er

w'örtlich : „ „ Jederman scy untertban den höberstehenden Gewalten ," " woriu

keine Andeutung liegt für die Entscbeidung dieser Fragc, ob man der recbt-

niüszigen, oder der blosz in Besitze befindiiciien Obrigkeit geborchen soUc.

Uie Bebaupiung, man solle jeder, aucb der uurecbtmaszigsten Obrigkeit

nicht nur weichen, sondern mit Veruacblaszigung der Treue gegen die recht-

miiszigc , ihr als einer von Gott geordneten geliorcben , würde iu schneidenden

Widerspriicb treten mit dem Gebote: io/f/ii! ?h'c/<^ *^e/</<?K, und alle Acbtung

vor dem Rechte, als Gottes ansgesprocbenem Willen, untergraben. Dagegen

ist die Untersucbuug ob cine Obrigkeit der recbtmaszige sey, oft nicht

jedermans Pfliclit, und ein auch unrcchtmüszig angefangener Besitzstand

kann allmiihlich zu einem rechtmiiszigen werden." Von Gerlacb, das Nette

Testament, nach Luthers Uebersetzvng , mit erklarenden Anmerhmcjen (Ber-

lin, 1810).
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In (!(>/.(! l\voele(li<;lieid der betrekkiriü, , in Iwccdciiei riglint^,

op- m nederwaarts, lit-l de ti,ansc]ic lliooiie. Wij moeien aan

de over ons gestelde Magt gclioorzamcn , onndes llecren wil; zij

moei gehoorzaam wezen aan God. „Zij is Gods dienares, u Icn

goede," schrijn de Apostel. De Oppcrmagt is cene gave Gods,

die in zijn diensl, lot nut van anderen, en lol zijn eer, moet

worden besteed.

Maar, zegt men, dit is met elke gave Gods het geval. Stede-

houder, dienstknecht, en rentmeester Gods te zijn, is de reeping

van iedereen in eigen kring. De mensch, in eiken stand, in

elke betrekking, heeft een talent ontvangen, ter vrije beschik-

king ; God zal hem ter verantwoording roepen over het gebruik.

De Souvercin draagt hot beeld Gods op aarde
;
gelijk de Vader

bij het kind, de Rcgter bij den beklaagde; gelijk de eigenaar,

van welke goederen ook (alle goederen zijn rjaven en ieder

eigendom is geleend), in den naam en naar het gebod des

Ileeren, wandelen moet in de goede werken die Ilij voor ons

bereid heeft. liet beginsel is voor allen hetzelfde, én in de

regten die het verleent, én in de pligten die het oplegt, én

in het rigtsnoer dat het aan de hand geeft. Waarin hgt dan

het vreemde en buitengemeene dal doorgaans , met omslag en

ophef, aan de Overheid toegekend wordt?

Deze tegenwerping is mij welkom. Uil het eenvoudige komt

het onbetwistbare van de zaak aan het licht. Haar grondslag is

te vaster , naarmate zij , wel verre van vreemd of buitenge-

woon te zijn , de natuurlijke toepassing eener algemeene waar-

heid beval. Dit juist is een noodlottig misverstand geweest,

dat het Droit divin en de Legitimiteit, door hen die er zich baat-

zuchtig op beriepen, als een exceptioneel regt, endoor hen die er

zich wrevelig tegen verzetleden , als een hatelijk privilegie be-

schouwd is. Weg met die eigendunkelijke beperking! De waar-

heid dat de schennis van het regt schennis der goddelijke wet

is, geldt, voor niemand, of voor allen. Zij geeft vastheid aan



licl ^iiiisclie ziiiiKMislcl dci' iiuialstliiiitpij. De Itclollü, ,,}^ueno

aii\ clinh'aiix
,

\v,\\\ aiix chaumicrcs ," is altijd e(.'n l)odri(!{^e-

lijivC idank. üo lediMieiiiiy die licl voisliiiijiv palcis sloü|)t, zal

hel kantoor van den handolaar, of liet nederige dak van den

landbewoner, of de schamele hut. van den arnioedigen daglooner

niet. ontzien, liet is dezell'dc leer welke den troon en het. erf

van den niinslen onderdaan beschermt,.

Miskenning- van dezen eenvoud der zaak heeft dikwijls aan-

leiding- gegeven lol een ergernis waarvoor geen reden bestond.

Vei'gunl mij twee voorbeelden ; de plegligheid der zalving en

de forinuul Souverein hij de gratie Gods.

De zalving. — Dwaze bijgeloovigheid, zoo dikwerf, zonder

opregle aanroeping van Gods naam , aan de daad zelve geheim-

zinnige waarde toegekend werd. Sluwe kunstenarij , in zoo ver

zij ten doel had de magt van de Geestelijkheid boven den

Souverein, of de willekeur van den Vorst boven regt en billijk-

heid te stellen. Maar wanneer zij, volgens het oorspronkelijk

doel, geschiedde, om de bevolking in den Souverein een last-

hebber en afgezant der hoogste Majesteit te doen erkennen;

om den Vorst op de onmisbaarheid van hooger bijstand te

wijzen; om, in het gevoel van eigen nietigheid en onwaarde,

hem een wijs en verstandig hart te leeren vragen, ten einde zoo

groot een volk te kunnen rigten; om hem in statelijken vorm

de verbindtenis tot handhaving der wetten van liefde en gereg-

tigheid te doen afleggen ; om dubbele kracht te verleenen aan de

toezeggingen, door hem te dezer gelegenheid gedaan ; dan was die

plegtigheid geen ijdele vertooning; dan gaf het gebed om hulp

en zegen geen minderen waarborg dan de beloften van revolu-

tionaire overheden en representanten ter handhaving van fraai

bewerkte Constitutiën, vooral door rekbaarheid uitmuntend en

die men dikwerf alleen daarom niet verbreekt, omdat men ze,

waar het te pas komt, verbuigt.

Dus is het ook met de woorden Souverein bij de gratie Gods.

4
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Vlciiiiiil ('11 l)(>i;('oiiijklioi(l vinden overal voedsel voor liootimocd

en Ljeweld; doch, zoo hel liart zich voor hoogerc waarheid

opent, leest hci in dit kernaclilige woord de vermaning om,

door ootmoedige pligtbelrachting, dankbaarheid voor de gave

die men uil genade ontvangen heelt, te bewijzen. — In die Ibr-

nmul wordt de theorie van hel üroit divin zamengctrokken.

Mogl zij ten allen dage, niet in naam slechts , maar in waarheid

de lens der Overheid zijn ; geli jk zij strekt ter inscherping van

j)ligten en regten, van regten wier iiandhaving onder de rei

der pligten behoort!

De f/ei'üh/en der leer zijn u reeds in het oog gevallen. In dit

kenmerk van het gezag ligt het behoedmiddel tegen elk valseh

rriterium dat men in de plaats zou willen stellen. Aan niemand

verantwoordelijk dan aan God, weet deSouverein, dat hij aan

God verantwoordelijk is; meester in den kring van eigen regten,

weet hij dat hem de eerbiediging der regten van anderen opge-

legd is '). De regten en de vrijheden der bevollving kunnen niet

worden miskend, zonder het regt van den Souverein aan het

wankelen te brengen. De onderdaan gehoorzaamt, niet uit oogen-

dienst, om menschen te behagen, maar om Gods wille; als

dienstknecht van den eeuwigen Koning, die over de koningen der

') Op de Ovei'licid iu 't algemeen is toepasselijk wat Bossiiet, uaar aan-

leiding van den Sl"^" Psalm, van de koningen zegt: „C'est Dieu qui parle.

.Te lui dit: „Vous ctes des Dieux, et vous êtes tous enfans du Très-haut:

niiiis vous mouriez comme des hommes, et vous toniberez comme les grands.

.Te l'ai dit: Vous êtes des Dieux. C'est a dire: Vous avez dans vótre au-

torité, vous portez sur vótre front un caractcre divin. Vous êtes les enfans

du Très-haut. C'est luy qui a établi vótre puissance, pour Ie bien du genre

humain. Mais, ó Dieux de chair et de sang: ó Dieux de boue etdepous-

siere! Vous niourrez conimc des hommes, vous toniberez comme les grands.

La grandeur sépare les hommes pour un peu de tenips ; une chute fatale

ji la fin les égale tous. — O rois! Exerccz donc hardiment vótre puissance;

ear ellc est divine, et .saliitaire au genre iiumain: mais exercez la avec

humilité. Ellc vous est appliquée par Ie dehors. Au fond, elle vous laisse

mortcis; clle vous laisse péchcurs; et vous cliargo devant Dicu d'uii plus

grand conipte."



iiiii'dc Vdcrl. VVüI vci'iiodiücii zou, vciliull. De ^clioor-

zaiuiilicid, uil ()ii(lerwerpin<^' aan (lod t;('l)or('ii , wordl naar (h;

well(Mi Gods, geregeld en heperkl. Zij is niet, iiiel, overgiric

van eigene reglen en vrijiieden gepaard. Zij bcrusl op liel:

„geef den Keizer wal. des Keizeis is," waaruit, niet volgt:

„geef den K(!iz(!r ook wal, den Keizer niet loeb(!liooit, ," maar

dat veeleer in het ,,gcerGode wal Gods is," zijn grond heeft. „ Zij

sluit de vis inerliac niet uit, die het geweld kan al'matten, noch

het regt van bescheiden oordeelvelling, noch het regl van stand-

vastige weigering en kloekmoedigen wederstand; ofschoon die

wederstand niet onbegrensd is, en hel onregl geen bevoegdheid

geeft tot verbreken van heilige betrekking. Dil hebben onze vrome

vaderen geweten, toen zij , eerst na veertigjarige lijdelijkheid en

lijden, met schroom en Ier verdediging, de wapens opvalteden

en, in heilige naaiiwgezetheid
,
alles, behalve Gods Woord, veil

zouden gehad hebben om getrouw Ie blijven , aan een opperheer,

zelfs gelijk Filips was. —Wat zal ik over dezen grondslag van staat-

kundige wijsheid meer zeggen? het gezag wordl bevestigd, de

willekeur beteugeld, de gehoorzaamheid geadeld, de vrijheid be-

schermd, de hoofdwaarheid verkondigd, welke, in de menigvul-

digheid der toepassing, cement is van het staatsgebouw. „Toute

vérilable législalion provient de Dieu
,
principe éternel de l'ordre

et pouvoir général de la sociélé des ètres inteUigenls. Sortez

de la, je ne vois que des volontés arbitraires et l'empire dé-

gradant de la foree; je ne vois que des hommes qui maitri-

sent insolemment d'aulres hommes, je nc vois que des esclaves

et des tyrans." ') De stelling die een legioen van heillooze

dwalingen scheen te bevatten, is de bron waaruil een stroom van

heilrijke waarheden vloeit. „Ainsi loulcs les vérilés sociales

' ) De la Mennais.— [„ Qui u'obuit qu'aux liommes , saus egard a Dien , obéït

mal el^ n'obcira pa.s longtemps. L'anarcliie u'a poiiit de recrues ;i faire dans les

rangs des liomnies de eoiiseieiice, cUe en fait d'iimoinbrablcs parmi les partisaiis

de 1'obéissance iiiiplieite. Esclaves auji)urd'liui , rebelles dcmaiii." Viiiet.J



(lécoulonl (Ic rol te première el grande véiilr, (jiie Ion/ ponroir

vienl de Dien.'' ')•

-4. Eén punt blijft cr, om het gcwigt van het onderwerp

cn de menigvuldigheid en heftigheid der aanvallen, in dubbele

mate opmerkenswaard ; de vereeniging van Kerk en Slaat. Wij

hebben hier te doen met velerlei vijanden, ook met vijanden

die vrienden, met hen die, ondanks politieke dwaling, mede-

christenen zijn.

Laat ons, naar de regels van het krijgsbeleid, ook hier in

het oog houden waarin de kern onzer kracht ligt, namelijk

in de onopgesmukte voorstelling der waarheid, zoo dikwerf

door verdichtsel en drogrcde onkenbaar. — De Souverein

(in de monarchie de Vorst, in de Republiek de Gemeente)

is tot handelen geroepen; dit handelen moet naar de voor-

schriften der zedelijkheid ingcrigt zijn; de zedelijkheid, zal zij

grond en betcekcnis hebben , moet een steunpunt bezitten in

een geloof, aan welks getrouwe belijdenis de Souverein, ter

handhaving van regt, deugd en orde, bescherming en begun-

stiging verleent. Dus vereeniging van Kerk en Staat. — De

Souverein is de stedehouder Gods ; derhalve gehouden God te

belijden, openlijk te vereeren en te dienen; anderen tot uit-

oefening van de godsdienst behulpzaam te zijn , en , zoo ver zijn

regtmatig gezag strekt, de wet van God tot rigtsnoer zijner

daden en verordeningen te stellen. Dus vereeniging van Kerk

en Slaat. — De God van Hemel en aarde spreekt in zijne

') Dc la Memiais. — [Geen keus dan Ie Droil dioin oi Ie coutrat social

,

de (jeopenhaarde SoiwerciidteU Gods of de reoolidionuire Volkasouoere'mileit. —
Ook de praktische Revolutie heeft aan een Droit dwin, hoedanig dan ook,

behoefte, oni de wankelbaarlieid van bloot menschelijk gezag. Grondwether-

zietÜHcj en Eensgezbidheid ,\)\. 113 vgg.,366, 532— 551. — De Reformatie

lieeft het Broit dioin. gchandiiaafd, als waarborg vau de zelfstandigheid Acx

(Overheid tegen de theocratie der MiddeneeuweH , cn dc nog steeds voortdurende

l)c\vrcriiigcn vau het nitraniontismc , biz. 502.]



}^i'imiiii<;li(;i(l tol dn Vursleii die ih- l);iiul('ii viiii dcii llccr ('ii

van zijnoii (lozairdcn verscliciiicn en liiiniuï Louwen van zich

werpen: „Nu dan, <>ij Koninycn! handelt. verslan(h|;hjk; laat

u luchtigen gij rcglcrs der aarde. Dient, den Heer niet vreeze

en veiiiengt u niet beving." Dus, tenzij we God willen tergen,

als ol' wij sterker waren dan Hij, v(M(!eniging van Kerk en

Staal. — De Kerk is geroepen het licht en het zout en de

zuurdeeseni der wereld Ie zijn
;
zij behoort geen niai telaai schap

en ook geen vernedering te zoeken; zij vermag niet zich aan

den Staat, waar deze medewerking verlangt, te onttrekken;

hel pasl haar, uil eigen beweging, voor het Evangelie naar

gezag en invloed, opdat de geboden Gods nageleefd mogen

worden, Ie dingen. Dus, iietzij men op de roeping van den

Staal of op de bestemming van de Kerk let, vcreeniging van

Kerk en Slaat.

Wal beleckenl, zcgl men, voor den Staat de ondersteuning

der Kerk, Ie duur menigwerf betaald! Waarom zou de Kerk

den steun van den Staal behoeven? zij bloeit onder de ver-

drukking; zij is legen wereldschc gunsten en begeerlijkheden

niet bestand; het EvangeUe is sterk genoeg zonder menschelijke

hulp. — Alle deze loei communes doen niets ter zake, zoodra de

pliglmaligheid onbetwijfelbaar is. De wijs en uilgeslrektheid der

toepassing moge zwarigheid hebben, dit kan nimmer leiden lot

verloochening van het beginsel. De vereeniging met eene valsche

godsdienst zal (ofschoon zij Griekenland en Rome lang tegen

Iwijfelarij en godverzaking behoed heeft) schroomelijke nadeelen

te weeg brengen ; hel zou ongerijmd wezen aan het beginsel

te wijlen wat gevolg is der dwaling die er meê vermengd

was. Hel beginsel kan in de toepassing aanleiding geven lol

verkeerdheid; het wegcijferen der pligten is niet vergund,

omdat, ten gevolge der menschelijke verdorvenheid, zelfs de

beoefening van iedere pUgt aanleiding tot zonde en ongereg-

tigheid wordt.



ll(>l is II iiici oiihckeiid, de hesliijdiiiL; van dil lici^iiiscl is

aan de oi'do van den dai;. — De Kerk, z('<;l men, is heilig

en de Slaal oidieilii;; de Kerk is de Genieenie Gods, de Slaat is

de wereld die in h(>l booze liiil. Wal zanienslennninti lussehen

(ïhristus cn Belial! — Meent niel, dal ik tien heslrijderen te

sterke bewoordingen in den mond iec;. Gij kunt dergelijke

uitdrukkingen en de strengste boelprcdikaliën tegen de voor-

standers der vereeniging vinden in menig boek ol' vlugsehril't

dezer dagen, dat de vereeniging als luM delctida Cartkago

bestrijdt. Nog onlangs (*) heelt een ijverigCluisleu ') hiei' te lande

verklaard, dat, met uitzondering van hel oude Isi'aël, alle Sta-

ten uit den duivel zijn; en de voortreiïelijke Vinei, in zijn alom

bekende werk^), schroomt niet te beweeren dat de oorsprong

van dil wanbegrip bij den Satan moet worden g(!zo('ht: „Lc

prince de Terreur, lc pére du mensonge pourrait seul nous dirc

Ie seeret de cetle confusion dont il lui Ie véritable auteur."

Ook waar ik een zijner mccsl geliefkoosde meeningen

niet beaèui
,

spreek ik met hoogachting van dezen schrijver,

geloovig en ootmoedig Christen, die een eersten rang onder

de nuttige leden der Kerk en onder de sieraden der IVansche

letterkunde bekleedt. Het geschril't, aan eene dwaling gewijd,

is nuttig in tweederlei opzigt: vooreerst, is het aan waar-

heden, gewigtig van inhoud en sierlijk uitgedrukt, rijk; ten

anderen, is de verdediging volledig en tot in de uiterste ge-

volgtrekkingen zich gelijk blijvend; zoodat men het ganschc

heir der argumenten, in volle kracht, bijcenvindt en telkens

uitloojiend op de kern van het vraagpunt, met afsnijding

() [Vüór 1817.]

') Dl' predikant SoiiolU- in liet Tijdschrift de Reforuialie.

-) E-isai sur la nKtiufcslnilon des coiinictioiis relujicases el, sar Iti séparafwii

de l'Ef/lisc et de l'Elat. 1'aris ISél. [2" druk 1853. — Zie ook iii verband

met de wederlegging door de lloiigeniont, Uid/oerp v. wel, blü. 173, eii Tet-

NdijcdacJtleids oan Slahl , blz. 431, vgg.J



v;ui alle l)ii/itk(!ii ci\ iii(.'tsl)c'(liii(lcii(llie(l(Mi , waiiriü zicli de

redcnofing van minder selicrpzinnige le^enslandeis verwail

en verliest.

Volgens Vinei, is de verceniijing len allen tijd(!, in alle

omstandigheden, onder eiken regeringsvorm, een gruwel. (*)

in den revohilioiiairen Staal, ook voor mij. Ik heb een afkeer

van de vereeniging, in Nederland sedert scheiding ge-

noemd, die de Keik in de uilocCening van wettige regten beperkt,

in eigcnaardigcn invloed Ixilennnert , onder voogdij stelt, en,

met verbreking van liefelijker band, in kluisters legt. Aan deze

slavernij behoort de Kerk zieli te ontwringen, zelfstandigheid

Ic hernemen, geen betrekking op zoodanigen Staat te ver-

langen, betrekking enkel van overheersching en dwang.

Van vereeniging, door verlies van zelfstandigheid gekocht,

heb ik een afkeer: maar, terwijl ik deze exceptionele veroor-

deeling wettig, verzet ik mij legen de algemeenheid van hel

vonnis, ongegrond en ongerijmd; ik zou er bijvoegen onver-

klaarbaar en raadselachtig , zoo ik niet meende den sleutel

van dit geheim gevonden Ie hebben.

Waarin? in eene valsche notie van den Staat; in hel be-

oordcclen van wal vroeger geschied is, naar begrippen, in

die tijden onbekend.

Laat mij u dit, „ex uno disce omnes," uit Vinct bewijzen.

Zijne voorstelling van den Staat is het radicale denkbeeld eener

algemeenheid van individuen , naar wier goedvinden de gecon-

centreerde massa bestuurd wordt '). Om nu de werking van

een radicalisme, dat de vrijheden der Kerk verzwelgen zou,

te ontduiken, wringt hij de redenering in wonderlijke bogten;

begeert dat de Slaat enkel met stoffelijke belangen te doen

(*) [De scheiding dtis een doffme.']

') De Staat is ook voor hem altijd /a socicté cioile, waHiiu „les per-

sóuncs rcelles dont uu peuple est composc ont mis cii coinmuu cc qu'cllcs

pouvaient mettre cn commuii:" p. 215.
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hebhc; vori^elijkl den SliuU met ecu iiieiiseli, neen! niel

een aulonuial , zonder liart of geweien Deze kunst-

greep is onmisbaar om de onlzeltendc corollaria zijner be-

schouwing van den Staat te ontgaan. Met de hem eigen

sclierpzinnigheid , voorziet hij dat, in zoodanigcn Staat, de

Overheid, ook in de godsdienst, haar strekking naar revolu-

tionair alvermogen behoudt; dat zij dus, tot de Kerk in be-

trekking geraakt, zich ccne soort van apostolische zending

aanmatigen zal ; de bevolking ook in heilige aangelegenheden

zal vertegenwoordigen, beheeren, en reglementeren; dat ze,

waar zij het noodig of nuttig acht, haar inzigt en gevoelen

tot algemeen rigtsnoer en, met verkrachting der gewclens-

rcgtcn, lot nationaal geweten, onder gouvcrnemcntsmerk,

zal verhcfTen. De Staat der vorige tijden heeft geenerlei ge-

lijkenis met den Staal, gelijk Yinel zich dien voorstelt. Van

daar dal wij de waarborgen, die hij verlangt, niet behoeven

cn hij tegen ons vruchteloos zijne pijlen verschiet.— „Constateer

de apostolische zending van den Staal cn ik ben ter onder-

werping van mijne godsdienst aan zoodanigcn Staal volkomen

bereid )." Wij protesteren met u tegen die zending cn ver-

langen geen onderwerping van dien aard. — „Bewijs mij dat de

Staat mijn vertegenwoordiger is, en ik zal den Slaat als

godsdienst-opperhoofd erkennen ^)." Wij gelooven niet dat in

godsdienstzaken, deze vertegenwoordiging of dit oppergezag

te pas komt. — ,,De godsdienst behoort niet onder administratie

der Overheid te worden gesteld ^)." Wij reiken u in het ijveren

') „ Nous ne rcfusons pas cettc formule: l'État c'est riioniine , moiiis sa

conscience:" p. 256.

^) Si l'Etat pouvait coiistater sa niission apostolique , je n'aurais pas

de répugnance a lui souincttre ma religion:" p. 253.

•') „Faites que jc croie quc l'Etat me rcprcscnte, ct je raccepterai

pour iiion clicf religicux:" p. 254.

*) Vjiict spreekt van „ Tidéc de luettrc la religion cn régie:" p. 2G5.
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(la;u'tP[^cn de liaiid. — „De toiisciciilic der Overheid zon de

c'onseieiilie zijn van hel voiii ')." Wij ijzen iiiel ii van de

<:;edaehlc. — Aldus zijn cn blijven wij schoolvrij ; onidal Vinei

een Slaat Irell en hedoell, waaivan de grondtrekken niel ons

staatsbegrip in tegenspraak zijn.

Voorts is Vinct te dikwerf in den verleidelijkcn betoogtrant

vervallen, die de verkeerdheden der toepassing op rekening

der beginselen brengt. Alsdan liecCt de oratorie vrij spel. Dc

huielielarij, de baatzucht, de onverdraagzaamheid, dc dweepcrij

roept ze, als waren wij daarmede in verbond getreden, uit

het schimmenrijk op. „Umbras evocat Orco." Doch de oproe-

ping van dit schinnnenheir is tegen ons overtollig; want ik

stel mij geen partij voor dc dwaasheid en boosheid der menschcn

;

ik verdedig enkel het beginsel cn wat daarmede in nood-

wendig verband is.

Dan eerst zouden dergelijke beschuldigingen tegen mij gelden,

zoo het bleek dat de misbruiken in den aard der vereeniging

gegrond zijn. Ziedaar dan ook wat menigeen beweert. De

Souvcrein zal steeds dc overmaat dienstbaar maken ter be-

reiking zijner oogmerken. Dc financiële betrekking zal overal

het voorwendsel zijn van inzage cn beheer. Dc Geestelijken

zullen ten allen tijde door eer- en gunstbewijs worden ge-

wonnen. Waar de Kerk in vereeniging met den Staat is, kan

geene zelfstandigheid in geloofszaken bestaan.

Dc Overheid heeft zich te dikwerf van haar magt ten on-

regte bediend en niet enkel in onze dagen dc hoedanigheid

van betaalmeester, waar schuld '-) betaald werd, ter verkrijging

') Si la vcrité n'a pas son sceau dans Ie nombre, je suis eu droit de

ne point distinguer si uii gouvernement réside eu plusicurs hommes ou eu

un seul; et je vois dans tous les cas ?«< lionirae (qu'il alt plusieuis com-

plices ou qu'il n'en alt point) obliger un pciiple a revutir sa conscicucc:" p. 275.

-) Tractcinentcu voor eenc Kerk wier goederen dc Staat eigendunkelijk

en wedcrregtelijk genationalizeerd had.
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v;m mccslcrschap over de Kerk gebruikt. De Gceslelijklieid

bleef voor wapenen die blinken of klinken , niet altijd ontrel-

baar. Maar zij kan ook de verzoekingen vveor'staan; de pogingen

van den Staat kunnen afdoendcn tegenstand ontmoeten ; niet

ieder Souverein zal cene Kerk willen overlicersclicn , omdat

bij met baar belijdenis instemt. De godvriu blige en beroemde

Chalmers, die zelf deze stelling zoo uitnemend in praktijk bragt,

heeft gezegd: eene Kerk kan in tijdelijke zaken van den Staat

afbankelijk wezen, zonder dat er in geestelijke dingen een

zweem van afhankelijkheid zij ; zc behoeft niet^ van het bur-

gerlijk gezag, met haar onderhoud, ook haar godgeleerdheid

te ontvangen '). Niet de eenige of voorname band ligt in dc

regelmatige gcldbetaling. De diensten van de Kerk en de vcr-

pUgtingen van den Staat laten zich niet opwegen in zilver ol in

goud. De betaling kan ophouden en de vereeniging voortduren,

wanneer op het kerkgeloof in het ontwerpen van wetten en

inrigtingcn gelet wordt. Om kort te gaan
,
mogelijkheid is geen

noodzakelijkheid der misbruiken
;

zij zijn de natuurlijke vrucht

niet eener vereeniging als, vóór de Revolutie, bij alle Volken

aangetroffen werd.

Yinct, gelijk dit ook met andere eerbiedwaardige christelijke

tegenstanders het geval schijnt, is meer op dc bloemrijke velden

der wijsgeerige bespiegeling dan in de dorre woestijnen van

het historisch onderzoek te huis. Wij bemerkten het in de

jammerlijke misvatting omtrent den vrocgcren historischen

Staat. Hier evenzeer. Als de Kerk vereenigd is met den Staat,

zegepraalt, zegt men, laaghartigheid en baatzucht over elk

hooger beginsel. Hebben dan de gedenkboeken onzer Vaderen

') „There migiit be aii eiitire dcpendeiice on the state iii things tem-

poral, witliout eveii Uie sliadow of a depeadeuce upou it in t.liiugs eccle-

siastical. Altliough the cliurch sliould rcccivc its mainteuance , aud all its

inaiutenauce , from the ei vil power, it. foliows not that it therefore rcceives

itb liieology froii) tiic sanic quarter; or that this tiieology should acquire

thereby the slightest taint or ijifusiou of sccularily."
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uilirigcn niot viin vcèikiachl , allcM'ii van /wakheid, \o(n\)w\-

dcn enl)ol van plii;! verzuim en nooil van pli^ilhcliaclilin^ lol

ons overi^('l)rat;l7 iMcn t;aal, Ic ver door Ic Ixivveoron dal nooil

geschieden kan wal dikw(!rC [geschied Is. Ik weel niet, in lioo

ver dc zvvilscrsclic kantons de nai^edaclilenis van Galvijn, die

de zellslandii^lioid , noch van den Staal , noch vooral van de

Kerk, nnskcnd(ï cn prijs gal', door llaauwliarligcn afstand van

wal aan dc Kerk toekomt, hchbcn ontccrd. Ik begeef mij

niet in een onderzoek of in dc hUhcrsclic Gemeenten, of in

de anglikaansche Kerken, onder het toczigt van den snnumis

cpiscopns, sommige regten verloren zijn gegaan. Maar wij

,

die bclioorcn lot een der ooispronkelijk zuiverste Kerken

der Reformatie, wij althans kunnen uit de geschiedenis dezer

Kerk* de getuigen oproepen wier daden dc mogelijkheid eenci'

onwrikbare vasthouding aan de regten der Kerk tegen de aan-

matigingen van het wereldlijk beheer luisterrijk hebben ge-

staafd. Ik wijs u op Groot-Brittanje; waar, ook nu, de vrije

Kerk van Schotland de voordeden der vereeniging, hoe hoog

zij die schatte, op het voorbeeld van denzelfden zoo even ge-

noemden apostolischen leidsman, aan echte zelfstandigheid ten

offer gebragt heeft. In dc 17" eeuw is bijna de geheele his-

torie van Engeland begrepen in de worsteling der moedige

Puriteinen tegen den dwang eener roomschgezinde caesaro-

papie. Buitensporigheden hebben eene zaak, in oorsprong goed

cn edel, dikwerf ontsierd, maar niet altijd; voorzeker niet,

toen, na de Restauratie in 1660, de geloovigen in Schotland,

om handhaving van presbyteriaanschen kerkvorm tegen een

ondankbaren en gevvctenloozcn koning, overgeleverd zijn aan

eene twintigjarige vervolging ten bloede toe, die niet ophield,

eer, met de komst van Oranje, overmagten willekeur verdween ').

') Hierover kan men treffcntle bijzonderlieden vinden in dc meesterlijke

beoordeeling der Tales of m\j Landlord van Walter Scott, iu Miscellaueoiiis

Wriliiigs 0/ Th. M'crie (Ediub. 1811), p. 259—-150.
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Dc geluigon, in wooiil en daad, zijn ook op vadcrlandschcn

bodem. Ik zou Trigland kurnicn opslaan , waarin onze vriend

van der Kemp, beter dan ik, de menigvuldige plaatsen zou

aanwijzen , in welke deze bekwame en trouwbartige scbrij-

ver, met klaarheid en juistheid, in overeenstemming met onze

bijbelsche kerkleer, de grenzen van Kerk en Staat afbakent,

den aard der onderlinge verhouding en der wederzijdsche

pligten aanwijst '). Vooral zou ik mij op daden beroepen, ten

bewijze dat de Kerk in Nederland niet gewoon was te buigen,

wanneer zij met het uitgetogen zwaard der scherpe ordonnan-

tiën en placaten bedreigd werd. De bejammerenswaardige tijden

der remonstranlsche twisten waren slechts een deel van den

gestadigen strijd, niet enkel met Maurits, maar ook met iederen

Willem aan het hoofd, voor de vrijheden van de Kerk tegen

de heerschzucht van sommige Regenten. (*)

') Bij V. „Het hoogste gezag in het kerkclykc komt alleen den Heere

J. C. toe, als het Geestelyk Hoofd en Koning zyner Kerke. Indien men

daaronder de Hooge Overheid zoude stellen
,
onmiddcllyk , met eene ge-

biedende magt, als den zienlykeu Regeerder der Kercke hier op aarde, soo

soudeu wy wel haest eeuen Politycken Paus hebben, jae soo veel Pausen

als er Hooge Overheden syn." bl. 440. — „In de regieringe der Kercke

ie spreeckeu en volgens de Kercke te helpen regieren, dat is suyver

kerckelyck en kau derhalve niet gheschicden dan uyt kracht van ecu kercke-

lyk ampt; maar het ampt der Overheydt is geen kerckeiyk ampt." bl.

448. — „Als de Overheydt, wanneer het haar belieft, mach tegenwoor-

dig syu in de kerkelyckc vergaderingen, oiu daer te hooreu en te sien,

dat bewyst dat de Gereformeerde den Overlieden niet en willen maken tot

blinde executeurs van hare kercklyeke decreten." bl. 454.

(*) [Over de vereeniging van Staat en Kerk zie o. a. Oiüw. v. w. , blz. 179 ,

vgg. — Geen scheiding , maar onderscheiding en gemeen overleg , in weder-

zijdsche onafhankelijkheid. L'Etat Idique tegenover het ultramontanisnie.

—

Over Vinet zie t. a. pl. en Ter Naged., bl. 48 ,
vgg. ; vooral de Rougemont

,

Les individualistes (Neufchatel, 1844). — Met den voorrang der christelijke

kerk vervalt de mogelijkheid om de vrijheid van geweten tegen de onver-

draagzaamheid van het ongeloof te behouden. Het ongeloof wordt godsdienst

van Staat. „ Es ist übcrall ein rcligiöscr Princip das der Staat acceptirt

;

und WO er dessen sich entledigt, da ist nicht etwa die Mcinung diese dass
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Nooil , 7,00 uwn de Sofislon uil7,on(l(M l , nooil, eer de; (la<'(!i iui(l

(Ier llcvoliilic itaiihrak
,
zijn de waarliedeii die ik op den voor-

grond gesteld heil, lielwijleld. Mei verwondering en sclia.imlc,

sehrijll von Gentz, onlvvaarl men hoe in de Republieken der

Oudlieid onilrent de hoogste waarheden der staatkunde cn den

standaard van eehte wetgeving, inzigten algemeen waren,

die thans hij de zoogenoemde christelijke volken schijnen

verloren te gaan. Hoe ver moeten wij van het standpunt,

waarop zelfs een Cicero stond zijn afgeweken, wanneer ellen-

dige wijsneuzen de bron der wetgeving, gelijk die in de

wille Gods ligt, verzaken, het laatste heiligdom der mcnsch-

heid ontwijden, cn wie zich op den hoogsten Regter beroept,

als droomer en dwceper verachten')! Bij de Ouden waren do

er sicli gleichmassig, d.h. iiulifrereut zu aller lleligion verhaltc, sonderu

dieser Iiidiffereutisnius ist iii Walirlieit immer eiii positiver Katioiialismiis

üder Deïsimis oder Malerialismus." Palmer, Eoangelische Paedagoyie , s. 457.

Met de tolerantie van ]793. — De bedenkingen vau V^inct zijn gerigt

tegen het socialistische staatsbegrip, en in zoo verre juist; u-ant van vcr-

eeniging met den anti-ciuistelijken staat zal wel voor den Cliristen geen

spraak zijn. Doch het christelijk iudioidualisDie zal, waar men de openbare

instellingen prijs geeft, niet behoeden tegen het humanisme, tegen de kerk der

mensciielijkheid , tegen de naUonale kerk der moderne wijsheid. Grondwetherz.

en Eeiixg., blz. 118
,
vgg. Zie ook Stadiën ter Schoolweth. Bijlage. — Leerrijk is,

als altijd, Stahl , Ber Chrislliche Staat, Bcrliu 1858.J

') ,,Es ist eine merkwürdigc iiiid niedersclilagende Walirlieit, dasz in

den llepubliken des Altertlmms, dasz lange vor dera Anfgange jcner Sonnc,

aus der das umgewaiidelte Europa seine ganze Herrlichkeit gesciitipft hat,

über die obersten Grundsatze politischer und legislativer Weisheit, und

das VerhiUtnisz der Stapten zn dein Urbilde aller achten Gesetzgebung,

Ansichten obwalteten , die aus der Geineiiischaft der christlichen Völker

niehr und mehr verschwinden zu wollen drohen. Mit einem seltsamen Gefühl

von Verwunderung und Schaam liest man heute wie Münner, die aufdeiu

daiiials gliinzeiidsten Schauplatz der Erde die wichtigsten Geschafte geführt

hatten, über diese groszen Gegenstande dacliten. Cicero sclireibet : „„Hanc
video sapieutissiinorum hominuin fuisse seutentiam legein neque hominuin

ingeiiiis excogitataiii , nee scitiun iiliquod essc populoium . sed aeternum
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sl('llin|;(Mi dit' iU vcidedii!, elemcnliiir; wij liehben in onzen

lijd iiiin ('leinenUiii' onderwijs bclioolte; de clementa zijn

fandamenla. Deze is juisl de verderfelijke rigling der nieuwere

wijsgeerlc dal zij liet allabel der wetenschap verleert, de

tirondslagen der wetenschap vernielt.

De Revolutie is, noch regtstreeks, noch zijdelings, veroor-

zaakt door beginsels, eeuwig en onwankelbaar als het wezen

Gods en die, ook wanneer daarnevens op het zand gebouwd

wordt, de grondzuilen blijven van vrijheid, regt, en orde,

voor den Staat, voor de Kerk, en voor de gehccle inrigting

der Maatschappij.

quiddam.qiiod universum mundum rcgcret, impcraiidi proliibcndique sapientia.

Ita priiicipem Icgeiii illain et ultiniam , meulem esse doccbaut oniuia ratione

aut cogcntis aut vetantis Dei."" — Wie weit mussen wir uns von diesem

erliabeneu Standpuukte eutferiit haben , wcun armselige Sopliisten sich

öffeutlicii erkiiiincn dürfen, jeuer höchstcu Queile der Gesetzgebung Hohn

zu sprcclieu, das letzte Heiligthum der Menschiieit — conscienüam generis

Immani — zu entweihen, und den, der an diese obcrste Insfanz appellirt

,

ais einen fanatischen Traümer zmiick zu weisen!" V. Gcntz.



IV.

IIISTOniSClIE STAATSVORMEN.

IIcl staatsrc<;t van Europa heeft gesteund op historische

ontwiivkeling, organiscli leven, souvereiniteit Gods, onderwer-

ping, in woord en daad, aan zijne wet. De deugdelijkheid

dezer beginselen waarborgt niet de deugdelijkheid van den

vonn. Ook goede fundamenten kunnen ten grondslage zijn van

een mistimnierd gebouw. Was, misschien ondanks de voor-

treffelijkheid der algemeene beginsels, de aard der regerings-

vormen zoo gebrekkig, dat er eene Revolutie ter omkeering, niet

der grondstellingen, maar der staatsregelingen, vereischt werd?

Dit is bij velen uitgemaakt. liet souverein gezag werd, zegt

men
,
dwingelandij ; het goddelijke regt der Overheid de steun

eener alleenheersching, waarbij de vrijheid óf niet, óf in

voorregtcn van Geestelijkheid en Adel bestond. De staatsrege-

lingen waren het zamenstel van eigendunkelijke bepalingen,

waarin overmagt en geweld zich , als in een geheiligd dekkleed

der ongeregtigheid
,

gehuld had. Doch gij behoeft geene

verdere opsomming dezer verwijten. Uit de herinneringen

uwer poUtieke lectuur weet ge dat het aan geen afkeer en

verachting ontbreekt.

Voorzeker is het dus niet overbodig dat ik den aard en de

strekking der enropesche staatsvormen met u beschouw. Alleen

wanneer wij met de beteekcnis en den wetligcn omvang van

hel gezag in die vormen naauwkcurig l)ckend zijn , leeren wij
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inzien lioi' vor dt; slclsclzuclil der geleerden reeds vroeg van

de waarheid der geseliiedenis afweek, en hoe verkeerdelijk

door de revolutionairen hun doel, als grondwellig herstel

van hel aloude staalswezcn, uitgebazuind werd. Misverstand

hierouilrent heelt, in 1789, ingang, onder historische firma,

aan anarchieke denkbeelden verleend; in 1815, bij de

pogingen tot wederopbouw der Staten, den schijn der instel-

lingen, die men heniep, met het wezen verward; in lateren

tijd en ook in onze dagen, de njiddelcn miskend, waardoor,

zell's in een gcdesorganiseerdcn toestand, wedei-aanknooping

der draden van het historische volksbestaan , zonder willekeur

of botsing, met inachtneming der veranderde omstandigheden

mogelijk ware geweest.

Ik zal pogen, eerst het wezen, en daarna de ivaarde der

voormalige staatsvormen te schetsen.

liet wezen, het gemeenschappelijk karakter waardoor zich

deze soort van regeiingsvormen onderscheidt, is: de Slaat was

getemperde Monarch Ie.

Gij werpt mij immers niet tegen, dat ik, Nederlander , het

republikcinsche Nederland vergeet. Monarchale heerschappij

heeft in Nederland de grondslagen van den Staat gelegd ; zelfs

in het Gemeenebest was hiervan eenig spoor. De Republiek

geleek naar cene monarchie met een afwezigen Vorst; veel

van hetgeen, tegen revolutionaire dwaling, de monarchale

staatsinrigting karakteriseert, geldt, met geringe wijziging, ook

van de Gemeenebesten uil vroeger lijd. Maar, dit alles daar-

gelaten : waar het om den gang der europesche ontwiklvcling

te doen is, mogen wij niet, uit voorliefde voor Nederland,

het oog nagenoeg bij uitsluiting op het plekje gronds onzer

inwoning gevestigd houden, noch wat uitzondering is, ten

regel stellen.

De Staat was getemperde Monarchie.
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Monar(lii(\ nicl in naam alleen, maar inderdaad. — Wal

is monarchie? Ilislorisclic vraag, waarbij wc met de lalcre

theoriën niet Ie doen liei)i)en ; weshalve ik u mei ernst, ver-

zoek niets van wat ik omtrent het vorstelijk gezag zeg, naar

den Staat onzer dagen (op geheel anderen grond gebouwd)

over te brengen. Wat moet, wanneer wij te rade gaan met

de natuur der dingen, in dc geschiedenis openbaar, door

ccnc monarchie, welke aan dezen naam van Allecnheersching

beantwoordt, worden verstaan?

Laat ons nagaan hoe velerlei regeringsvormen er kunnen

zijn. Wij kennen de verdeeling in monarchiën, aristocratiën,

democratiën; in zuivere en gemengde regeringsvormen; maar,

wanneer men aan geen schijnbare of ondergeschikte verschei-

denheden hecht, ontw'aart men slechts tweedcrlei staatsvorm,

Vorstendom en Gemeente, heerschappij van persoon of ver-

ceniging ; Monarchie of Republiek. Het oppergezag is het

eigendom , in het gemeencbest van de gemeente , in de

monarchie van den Vorst. In dit eigendom van het gezag ligt het

kenmerkend verschil. Ziet nu waaruit het misverstand ontspruit.

In de republiek zijn, bij democratische en aristocratische

insgelijks monarchale bestanddeelen ; er is eene strekking om

veel dat besHssing, vooral dat uitvoering betreft, onder een-

hoofdigheid te brengen. Dit bedoelt Cicero, als hij in de

boeken de Republica van een koninklijk element, van iels

uitstekends en vorstelijks (wij zouden, gedachtig aan onze

republiek, van een Eminent Hoofd spreken) als wenschelijk

en onmisbaar, gewag maakt'). Zoo te Rome de Consuls, te

Carthago de Suffeten. Er was in repubhckcn somtijds eene

koninklijke magistratuur; bijv. te Sparta. Er was dikwerf een-

hoofdige dwang; de lange rei van tyrannen der Oudheid,

' ) „ Placet esse quoddam iu rep. praestans et regale ; esse aliud aucto-

ritate principum partum ac tributum; esse quasdani res servatas judicio

vuliiutatiquc niultitiidiiiis." Cic, I)c Rep. I. 15.

5
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\vaaron(l(!r (>oni<^crmato do romcinsclio keizers geleld mo[>en

worden, levert er overvloedig bewijs van. Noch die verdruk-

king;, noch de ecnhoordighcid van heigeen men thans uitvoe-

rende magt noemt, is eigenlijk monarchie. Deze is alleen, waar

de Vorst uit eigen lioolde , in eigen naam
,
gebied voert ; waar

hij, ik herhaal het, eigenaar van het gezag is. Niet; want wij

behooren, waar zoo dikwerf valsclic aantijgingen gemaakt zijn,

op de nauwkeurigheid der uitdrukkingen te letten; niet als

ol' de Vorst eigenaar van de onderdanen was: hij is eigenaar

der Souvoreiniteit — De monarchie is gecne verecniging

van menschen, die zich een opperhoofd kiest; zij is heer-

schappij van één persoon, die een eigen en dus ook een

erl'elijk gezag heelt ; een magtig en aanzienlijk en onafhan-

kelijk Heer, die aan anderen gebiedt, en aan niemand zijner

medemenschen gehoorzaamheid schuldig is; en om wien zich

allengskcns, niet ccne associatie van burgers, maar eene

aggregatie, eene agglomeratie van onderhoorigen gevormd

heeft.

Ik wil nog stoutmoediger zijn. Dit gezag is volledig, of, om

eene meer gewone bewoording te kiezen, absoluut. Niet inden

despotischen zin, waarin de geweldhebber gecnerlei pligtenof

regelen erkent; niet in den revolutionairen zin, waarin de

Overheid , in naam van hel oppermagtige volk
,
geen goddelijke

wet of menschelijk regt ter beperking van haar willekeur

kent; maar gebonden aan verordeningen van hoogeren oor-

sprong, van alle andere tusschenkomst vrij, door geene

splitsing van magt, door geen toezigt of mederegentschap

van onderdanen verdeeld of verlamd. Men betwiste niet aan

') Het. gezag is, kort en juist „imo propriuté de puissance, et non pas

une puissance de proprictc."

[„Es war (178'J) der gerade Gcgensatz zu dcu Principiën des Feudal-

-staates. Diescr betraciitute die politisclie Macht als PrivateigenOuini des

jedesinaiigcn Inliabers." Ftw i^ij/jcl , I. 2113.]
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monarcliic wal een oif^cnsclinp is van ('lk(! soiivciciiiihiil ').

Ik vrees nici , wolcn(I(! dal ik lol u, als lol verslandi^en

,

spreek, mijne vermetelheid nog verder Ic drijven. Ik wil mij,

Ier kenschetsing van de vorstelijke magt, bedienen van een

{gezegde, dal doorgaans geldt voor hel kort begrip van hel

onzinnigste despotisme. VElnl, c'est mol! Vreeselijk is dit,

wanneer, naar de revolnlie-leer, het rcgt cn het aanzijn van

allen in den Staal opgelost en zoodanig alvcrnietigend ver-

mogen in liet ijzeren juk van een geweldenaar, die zieh ver-

tegenwoordiger der Natie noemt, zaamgclrokken is; maar

onschadelijk cn juist, naar den aard eener wezenlijke monarchie.

01' Lodewijk XIV de uitdrukking gebruikt, en welke bcleekenis

hij er aan gehecht heeft laat ik daar; dit beweer ik dat ze,

wel opgevat, allczins geschikt is om de monarchie van gcmeene-

bestelijkc inrigting(*) te onderkennen. Dan is zij de toepassing

der algemeene waarheid dal het vormend beginsel van den

Slaat in de souvereiniteit ligt. „La puissance souveraine est

Ie principe fondamental et générateur de l'état "'•'). Het weg-

vallen van den souvereinen vorst in de monarchie, van de

souvereine corporatie in het gemeentebest , is vernietiging van

den staat. — Laat ons een oogenblik de hedendaagsche voorstel-

ling vergeten. Rome was de romeinsche staat. Neem Rome

weg: er is geen staat meer; er zijn zoovele staten als Rome

wingewesten had. Rreng dit over op de monarchie. Neem den

Vorst weg, en er is geen staal meer; er zijn, naar de streng-

heid der redenering, zoo vele staten als er personen of cor-

') „L'autorité souveraine est essentielleinenl «(^so/«(?, mais ne doit jamais

ctre dissoluc." Moreau, Disco/trs sur l'llist. de France ,\. 2.— „Pliisicurs

afTectent dc confondre Ic Gouvernement et Ie Gouvernement «;'tó/"rtiVe;

mais il n'y a rien de plus distingué." Bossuet, /. IV. 1.

(*) [„ L'Etat c'est. moi, disait Louis XIV et ii avait raison." Tocqueville,

I. 143. Vergelijic Stahl, III. 210.]

^) Aneillon, Nw.ceanx Essais, II. 194.
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poratiün waren, geen anderen opperheer kenden dan den

weggevallen Vorsl. Wij kunnen niet Ie angstvallig zijn in spraak-

gcl)ruikcn definitie. Eenc valschc terminologie was dikwerf het

middel om het wezen der dingen op den achtergrond te stellen.

Toen eene gevaarlijke wijsbegeerte in de gemoederen sloop,

sprak men van hel Opperwezen, omdat men ongaarne sprak

van den levendigen God die zich in zijn Woord openbaart ; van

christendom en christelijk beginsel, omdat het wezenlijk Evan-

gelie, al behoudt men deze en soortgelijke ft-aaije bewoordin-

gen, te niet gaat, zoodra de persoon van den Zaligmaker in

de schaduw raakt. Evenzoo op politiek terrein. De benamingen

van Staat en Gouvernement hebben krachtig medegewerkt

om , in den Yorst , eerst het hoofd en later den dienaar van

den Staal te doen aanschouwen. Ik ben geen voorstander van

Lodewijk XIV: zijne scherpzinnigheid evenwel verdient allen

lof, zoo hij, bij het opkomen van valschc theoriën, door dit

ééne woord, „de Slaat ben ik, Yo el Rey den nevel der

nieuwe kunsttermen verdreven en de monarchie in het licht

gesteld heeft, gelijk zij sedert eeuwen ook in Frankrijk be-

stond.

Ook in Frankrijk bestond! Is er dan, zoodanige alleenheer-

sching in Frankrijk en in Europa geweest? is niet veeleer het

tegendeel waar, bewezen, verkondigd, overbekend? weet men

niet dat de européschc Rijken oorspronkelijk volksregeringen

waren, in welke hel ciceroniaanschc aliquid praeslatis et

regale de overhand behaald heeft ; zoodat de vorsten , die van

het vertrouwen der volken en van de omstandigheden misbruik

gemaakt hebben , even gelijk dc romeinsche keizers , zoo men

op den oorsprong der dynasliën en op den aard der over-

geërfde magt lel, tyrannen zijn van een verbasterd gemee-

nebest?

Dit gevoelen was en is nog, ofschoon met meer uitzonde-

ringen, algemeen. Hel is dat van schier alle vermaarde publi-
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cislcn uil di; va'mw cn van v(!l(3ii ook in IüUm lijd. Om

enkelen te noemen, van Mahly, wal, meer zeyl., van Monles-

quieu en zijne lalloozc navolgers of copistcn; naderhand Van

M""^ de Slael cn van Chaleauijriand ; in onze dagen van Tliiers

en van Mignel. Doeli wat zou ik door een veellal namen, u in

den waan brengen, als ol' lieL gelal der tegenslanders huilen-

gewoon groot, evenwel beperkt ware. Ik herzeg ; onze meening

wordt gelogenstraft door ieder die in de revolutionaire periode

opgang gemaakt lieell. Voor de reglhank der pul)liekc opinie

kan zij geen oogenblik bestaan; de periodieke drukpers heelt

ze onnoemelijke malen gebrandmerkt, als historische dwaUng

verbonden met gevaarlijke politieke ketterij.

Gij verlangt te vernemen wie ik legen deze strijdbare hel-

den tot bondgenoot heb. Wie? ik schroom bijna het te zeggen.

Wie ik tol medestanders heb, vraagt gij. Alle deskundigen

;

allen die, omdat zij de quaestie met onbevangenheid en nauw-

keurigheid onderzochten, bevoegd zijn oordeel te vellen.

Wanneer ik eene reeks van mannen gelijk ik zoo even aan-

geduid heb, onbevoegd noem, gevoelt gij dat ik reikhals mij

vrij te pleiten van oppervlakkige veroordceling en overmoed.

Verre van mij de verdiensten der tegenpartij te miskennen.

Auteurs , die over een deel der nakomelingschap heerschappij

gevoerd hebben, zijn niet van kundigheden, vooral niet van

glansrijke talenten, misdeeld. Alleen zij het mij geoorloofd te

zeggen, ook waar zij in het beschrijven van latere gebeurte-

nissen uitgemunt hebben , dat ik hen , in de vroegere historie

,

niet als kenners, maar, gedeeltelijk ten minste, als onkundige

dilettanten beschouw. Al wat prijselijk is prijs ik en literari-

sche gaven verhef ik ; alleen moet ik mij het regt vooi beliou-

den, ook in de literatuur, het onderscheid der genres mei uil

het oog te verliezen, noch mij voor geschiedenis te laten

opdringen wat, in het wezen anti-historisch, in den vorm

historische ol' politische roman is.

1»
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!)(!/(! ;i;inkl!i<;l vordori hcwijs.

L)c scliiijvers die ik bedoel, /ijn niceslendcels mei de hion-

iien wcinit^ bekend. Er is een tijd voor allo dingen, maar cr

is niet voor allo dingen lijd. Wie zieh bij voorkeur in de aan-

gelegenheden van den dag mengt ; de gezindheden cn mecningcn

(h)r lijdgenoolen besludcerl; geen arbeid tc zwaar achl om,

door meesterschap over dc laai, meeslerschap overhel gemoed

te verkrijgen , zal nicl ligl uren en althans niet
,
gelijk vcreischt

wordt ,
jaren aan een onderzoek , Ier bereiking zijner oogmer-

ken bijkans overbodig, verspillen. Dit geldt zelfs van Monle.s-

qiiieu die, omdal hij in Esprit des Loix een soorl van histo-

rische lai)pendeken gemaakt had, zich voor grondig hisloiie-

beoelenaar, met algemeene toejuiching, uitgaf).

Daarbij hebben zij , van de toepasselijkheid hunner ])egrij)pen

op hel verledenc overtuigd , aan die denkbeelden geassimilecid

al wat hun ten halve bekend was, zoodal hel in hun brein

valschc rigting, gewaande volledigheid, hersenschimmige ge-

daante verkreeg

Ik heb, om u gerust en mij zclven in veiligheid tc stellen,

nt)g meer. De schiijvers die in dc Rijken van Europa dc ont-

aarding der Republiek aanschouwen, geraken, zoodra zij de

ontwikkeling hunner denkbeelden beproeven , in hevigen strijd.

Wat de ccn beweert, ontkent dc ander, en vice versa. Wat de

een onaannemelijk acht, is voor een ander ontwijfelbaar. Zoo

worden zij gelijk aan de gewapende mannen die, volgens de oude

fabelleer, Cadmus hadden omringd. Zij bclccdigcn, zij bevechten,

zij vernietigen elkander; het is een collectieve zelfmoord; wc

zijn overwinnaars , nadat wc enkel toeschouwers geweest zijn.

') „Tl a trop planu au dessus dc tous les Gouvernements dcrUnivers;

il les voit de trop loin, et, pour défrichcr los premiers siccles de uotrc

Uisloirc, il faut rainj)er a travers des broussaillcs." Moreau.

-) Uit, en veel van hctgecu volgt, is meer uitvoerig behandeld iu Arcltioen

de la Maisoti d'ürangc-Namm , I. (2*" cdit.) 70* eu volgg.



71

Ik wil II in dl' ;^('l('t;('iili(!i(l slcllcii /i'Hdc jiiisllicid iiii Ie

inijnci' ai\nlda[;l , uil enkele staaltjes der oppervlakkigheid van

lieii die ineii als toongevers in de behandeling van historische

vraagstukken gevolgd heelt.

De eenparigheid omtrent het aanzijn van een rcpuhlikeinsehcn

Staal {démocratie roijale), als grondslag van hel l'rankische

Uijk, steunt op hel bewccren dal de Kroon hij keus en op-

diagt over moest gaan. Intussciicn blijkt dat de Kroon steeds

erfelijk geweest is ; dat de Vorst naar goedvinden over hel

eigendom van elk gedeelte van zijn territoir beschikte; dat het,

bij gebrek aan uiterste wilsbcpaling, als gemeenschappelijk erf-

goed, onder de prinsen van den bloede verdeeld werd.

Een tweede proef. — Men stelt als gewis dat er, van de

vroegste tijden af, ecne bijkans onafgebroken reeks van nationale

vergaderingen bestaan heeft; doorloopende historische lijn nevens

het vorstelijke gezag. Straks zien wij hoe weinig die naam op de

Stenden toepasselijk is. Thans doe ik opmerken , dat men die

nationale aaneenschakeling onderstelt in ecuwen , toen er geen

Natie bestond. Maar wat hebben wij dan te denken van de wijd-

beroemde Maart- en Meivelden, van de volksvergaderingen,

waar, onder den vrijen hemel, over de aangelegenheden der

Franken beraadslaagd en bij meerderheid beslist werd ;Comitiën

,

in wier eenvoudigen ailoop en heilzame strekking Lodcwijk XVIII

,

blijkens de voorrede van zijn Charter, het type der constitutionele

regering terugvond? Wat wij daarvan moeten denken? dat ze

nooit hebben bestaan. Gij meent wclligt dat wij menigvuldige

en uitvoerige beschrijvingen in de Annalisten van die dagen

bezitten. Niet ééne. Slechts ééne plaats is er, die van zoodanig

Meiveld gewag maakt. En zij werpt de hypothese omver. Aldaar

is sprake enkel van wapenschouwing, die geen betrekking op

wellen of algemecnc beraadslagingen heeft.

Wilt gij nog een voorbeeld ? Deze schrijvers verkondigen, als

axioma, dat de wetgevende magt tusschen Koning en Volk
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onw'cdeilcgbaar bewijs Ic hebben in ccnc ordinantie der O" eeuw;

„de wet wordt gemaakt door toestemming van het Volk en

afkondiging van den Vorst" '). En inderdaad: wat kan bij de

oppervlakkige lezing van dezen losgerukten volzin duidelijker

zijn! de Vorst mogt niets bepalen zonder toeslenmiing van het

Volk. Doch de inzage van het stuk leert dat deze zinsnede

eene louter stedelijke en judiciële zaak, de bijeenkomst der

stedelingen voor een regtsgeding, betreft^). — Toch is zij de

hoeksteen gebleven van het betoog ^)

Geen daad of persoon die zijn ware gedaante en karakter

behoudt. Karei de Groole, in den volsten zin alleenheerscher,

voorgelicht door wijze raadslieden, van bekwame ambtenaren

gediend, van dappere legerhoofden omringd, heell zich, met

voorbeeldelooze werkzaamheid en veerkracht, wetgever en op-

pergebieder betoond. Welnu! ook hij is, onder de kunstbe-

werking der moderne repubUkeinschgczinden , het hoofd van een

Gemeenebest geworden; een opper-magistraat, die dc toestem-

ming zijner onderdanen voor uitvaardiging der Gapilulariën

nederig verzocht.

W^at er met de historie van ons eigen Land, in dc be-

schrijving van het grafelijk gezag, plaats had, is u bekend.

Hiervan breng ik u één voorbeeld te binnen, van eene alles te

bovengaande fanlazerende stoutheid. Vóór de 15° eeuw waren

') „Lcx Ct consensu populi et coustitutiouc Rcgis."

„Iedere regtszaak wordt iu staat van wijzen gebragt door de getui-

genis der aanwezigen en krachtens dc bevelen die in naam des Konings

uitgevaardigd zijn."

Een blad , hetwelk , oin de buitengemeene bekwaamheid der redactie

cn om de magt der partij die liet vertegenwoordigt, grooten invloed heeft,

of althans gehad heeft, de Gazelle dc France heeft, in historische artikelen

over den aard van het vorstelijk gezag, sedert eene reeks van jaren, altijd

niet deze zinsnede geschermd.
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in Holland gocn hijccnkomslcn der Sl.alcn hckciid. Dcsniolloniin

beweerden de Slaten van Holland in 1587 dat de Souveroinilcil

des Lands sedert 800 jaren van wcge de Stat(in , aan de Graven

en Gravinnen opgedragen was. Derhalve de lasthebber had den

last ontvangen, zes honderd jaren eer de lasi gever bestond.

Niet mannen van den tweeden rang zijn in dergelijke dwalin-

gen vervallen. Wie stond hooger in de algemeene schatting dan

de Groot, en wat verdient lager dan zijn geschrift t/e An^üyui-

tate Reipnldicae Batavae te slaan'?

De geschiedenis was , onder zoo mcnigen aanval
,
geen weer-

loozc prooi. Er zijn, nevens de onbevoegden, deskundigen ge-

weest, welke, met ernst en naauwgezetheid, nit lieide tot de

wetenschap, zich aan haar beoefening gewijd en, door studie

der bronnen , meer bijkans in vroeger eeuw dan in hun eigen

dagen geleefd hebben. Welnu ! we geven immers meer crediet

aan het eenvoudig getuigenis van één geloofwaardig man, die

een verafgelegen land zelf bezocht heeft, dan aan de zwierige

beschrijving van een aantal geografen, die hunne kennis, aan

het hoekje van den haard, uit gebrekkige boeken hebben ont-

leend ; laat ons evenzoo meer gewigt stellen in het bescheiden

oordeel van den echten historie-onderzoeker dan in de orakel-

taal van hen wier vastheid van overtuiging uit onbekendheid

met den feitelijken bodem hunner fraaije geschiedenissen ont-

spruit. Bij grondige wetenschap is , in de hoofdpunten , onder-

Hnge overeenstemming. Zelfs geen verkeerde rigting der eeuw

kon iemand van de geleerden , die ik op het oog heb , in twijfel

doen trekken wat hij dagelijks in de oude gedenkschriften en

staatsstukken , met wier overweging of uitgave hij zich bezig

hield, geprent vond. Zoodanig was de vermaarde school der

Benedictijners, aan wier verbazcnden arbeid en volharding wij

eene reeks gewigtige werken over de geschiedenis van Frankrijk

te danken hebben. Zoodanig de rijkshistoriograaf onder Lodewijk

XVI, Moreau, die zich, door hel diepgaande zijner navorsching

,
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Viiii i'cvoliiliüiiiiirt' dwiiliiii^on onl)csinct bcwnanl liecn, en

wiens gcschrillcn ,
voli^ens hot vcclbctcckencnd oordeel van

Kluit , over den oorsprong en de ontwikkeling der i'ranschc

monarchie meer dan een gansche vleet van boeken licht hebben

verspreid. Zoodanig Giiizol, wiens schranderheid en ernstige

bestudering der bronnen hem doorgaans tegen het wringen der

gebeurtenissen op de leest van politieke vooringenomenheden

behoed liccll. Zoodanig in Nederland Kluit, die door geenc

verguizing in het streven naar de waarheid zich Het afschrikken.

De uitkomst zijner studiën kwam met de geliefkoosde bespiege-

lingen niet overeen. Daar zijne kunde ontwijfelbaar was, werd

zijne eerlijkheid verdacht: zijn doel was, zeide men, struikel-

blokken in den weg van patriotschc ontwikkeling en vrijheidszin

te leggen. Zeventig jaren vervlogen; de man, die aan den

laster ten doel stond, wordt als moedige ijsbreker erkend,

als leidsman gevolgd, en, al heeft de verscheidenheid van

gevoelens niet opgehouden, door allen, als model van echte

historie-onderzoekers, naar waarde geschat.

De Staat in Europa was eene getemperde monarchie. — Monar-

chie, dus hadden wij op den Vorst
,
getemperd, dus hebben wij op

de Slenden te letten. — Ik wijs u vooral op Frankrijk , veimils

in het frankische Rijk de wortel ligt, welks vertakkingen zich

over den curopéschen bodem hebben verspreid. Zonder mij

met afwijkingen en misvormingen bezig te houden, vestig ik

uwe aandacht op de doorgaande strekking, op wat in den

regel plaats had en, in de vorming van den Staat, bezielend

en karakteristiek was.

De Koning was meester en eigenaar van het souverein gezag

in wetgeving, regtspleging en bestuur. Geboren landsheer , de

natuurlijke en erfelijke Heer, de souvereine Prins en Vorst,

in eigen naam Regent, omdat de Staat door zijne persoonlijke

betrekking op onderdanen en corporatiën gevormd werd; omdat
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do ziiken v;iii (IcnSlnal zaken waicii van /ijii lltiis en Dynaslie,

zooilal hel l)elieci' van den Staal, iik;!, liet, lieliecü' zijner

Iniislioudelijkc belangen gelijk stond. E(!n Koning, die (!ig(Mi

doni(!inen, eigen geldmiddelen, eigen vrienden en vijanden had;

die zell'kiijg voerde en vrede sloot, niet omdat dit regt hem nut-

tigheidshalve toegekend werd , maar omdat oorlog en vrede zijne

persoonlijke zaak was; die gunsten en voorregten verleende,

niet opdat hij Souvercin zou worden , maar omdat hij Souverein

was: wiens gezag, hoewel hij niet vermogt buiten den kring

zijner eigene regtcn te gaan , daar binnen aanspraak op eerbiedi-

ging en gehoorzaamheid had. Ik kan in geene ontwikkeling treden

van de wijs waarop de monarchiën van Europa uit de puinhoopen

van het romeinsehe Rijk opgerezen zijn. Verovering, krijgsrcgt,

herinneringen uit het keizeilijk bewind hebben daartoe medc-

gcwcrkt.-Dit slechts boude men steeds in bet oog; het voorname

fundament lag in landbezit en grondeigendom; een eigen,

persoonlijk, individucel gezag was er; ))Le caractcre distinetif

et fondamental de la royauté, c'est qu'elle était un pouvoir

personnel, non un pouvoir public; une force en présence

d'autres forces, non une magistrature au milieu de la société." ')

Ik kan evenmin in bijzonderheden de lotwisselingen nagaan

van het monarchaal beginsel: hoe het vorstelijk gezag onder

de Rois falnéants, en onder de zwakke opvolgers van Karei

den Groote, bijkans te niet ging; hoe beurtelings hiërarchie

en leenroerigheid den Vorst nagenoeg van invloed en magt

beroofden, hoe de Kroon, in het slijk gevallen, eerst door

de veei'kracht der Karolingers en later door de opkomst der

steden en haar vereeniging met den Vorst
,
tegen de onafhankelijk

geworden Rijks-grooten , weder opgebeurd werd. Genoeg zoo

') Guizot. [„La royauté qui devait sortir de cc ciiaos fucond , devait

être, elle fut en effct, en premier licu, strictenieut hereditaire. La royauté

fut, en sccond licu, la conséqueuce d'uu droit personnel et coinnic uuc

estcusiou de Ia propriété." Rcuau. — Evcu als vou Hallcr.J
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wc, bij alle vcrschcidonlicdcn der Historie, de voorldiiring

,

de eenzelvigheid, do onvernictigbaarheid van liet beginsel

opmerken, liet lag in de natuur van den Staat. ') Het was

cr mode , als met den leeuw die , telkens in gevaar van onder

de baren bedolven te worden, telkens uit de baren verrijst.-)

Door alle eeuwen heen was regtens en werd feitelijk telkens

op nieuw toepasselijk wat Bossuct schrijll: „Le Prince ne doit

rendrc comptc a personne de ce qu'il ordonne. Quand le Prince

a jugé, il n'y a point d'autre jugement. 11 n'y a point de force

coactive contre le Prince. L'autorité royale doit ètre invincible.

Le peuple doit craindre le Prince, mais le Prince ne doit

craindre que de faire mal." — Of wel, met één woord: „l'auto-

rité royale est absolue;"de Vorst, eigenaar der Souvereiniteit,

had vrije beschikking over dit eigen, hem door Gods genade

ten deel gevallen, gezag.

Er was dus eenc monarchie. Doch op welken grond mag

eene alleenhcersching, waarin aan den Vorst volstrekte en

onbedwingbare magt toegekend wordt, getemperde monarchie

worden genoemd'?

Omdat de Vorst, alvermogend in de sfeer zijner eigen regten,

niets tegen de regten van anderen vermogt; omdat hij door

de regten der Slendeii beperkt werd.

Als men van de beperking der vorstelijke magt door Stenden

gewag maakt, denkt men ligt aan Slaten-Generaal , wier

vereenigde werking tegen het geweld der Kroon heilzaam gewigt

in de schaal legt. Nemen wij het woord in meer ruimen zin.

Stenden zijn al wat tegenover den Vorst zelfstandigheid heeft.

De beperking van den Souvcrein ligt reeds in dit afzonderlijk

bestaan; in de verpligting, door rcgt en zedelijkheid, aan

') „Naturam expellas furca, tamcu usquc recurrct."

-) Luclor ct enicrgo.
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den Vorsl opgelegd , oni üllc rctitcn l(! eorbicdigcn (^n N;

hcsclicrmon
;
om, mcf lor zijdeslclling van willekeur en dvvan{ï,

aan onl wikkeling en zcUwcrkzaainheid bevorderlijk te zijn

;

om geen belemmering Ie brengen in de liistorisciie werking

der natuur, waardoor, uit de eenvoudigste bcstanddeelen der

zamonleving, de maatschappij zicli in de vcrselieidenlieid van

omtrekken en vormen cryslalliseert. Er was, bij verschil van

reglcn, gelijkheid van regt. Ieder vrij man, elk vermogend

landbezitter, ieder geestelijke, elk edelman moest, uil eigen

hoofde, worden ontzien. Uit de individuen werden, door

gelijkheid van doel of betrekking, vereenigingen gevormd;

geen Souvcrcin was bevoegd deze gemeenschappelijke behartiging

van eigen zaken te beletten. Hel beginsel van associatie en

corporatie verkreeg vrijen loop. Gilden, Gemeenten, Sleden

werden, met veelzins gewijzigde inrigting van lidmaatschap

en burgerregl, gevormd. Aldus ontvingen de Slenden, in dit

zamenweefscl van velerlei rcgten en belangen, een mceraan-

schouwclijkcn vorm; de Adel, de Geestelijkheid, later de

Derde Stand. Aldus was er vastheid voor den Slaat; aldus

waren er sleunsels voor vrijheid, eigendom en regt; steunsels

ook voor den Vorst, steunsels des te meer waard, naarmate zij

steviger zijn. Laat ons dan, in het onderzoek naar de heil-

zame tempering van het gezag, niet zoo zeer op kunstma-

tige inrigtingen letten, als op de eigenaardige vorming der

Maatschappij.

Aan de Vergaderingen der Stenden moet niet te veel en

ook niet te weinig worden gehecht. Deze Vergaderingen zijn

niet, gelijk de Stenden zelve, een integrerend bestanddeel

van den staatsvorm; de bijcenroeping was niet het gevolg

eener regelmatige tussclienkomst in het beheer: zij w^as telkens

een buitengewone maatregel, die kon achterblijven, zonder

dat uit deze weglating veiandering van zaken ontstond. En

hoedanig nu was hel doel en hel werk en de loeping dezer



78

hijccnkomstcn'.' Ik zou kunnen wijzen op Willem deu Goede,

die, omdat dc onderdanen tienmaal meer geven wilden dan

liij had gevraagd, niets wilde ontvangen, van nu alaanovcr-

luigd dat ze hem zouden bijstaan als hij hulp behoefde; deze

vrijgevigheid en goedheid was geen dagelijksch verschijnsel.

Ik zou u te Gend kunnen brengen, waar de Staten het Groot

Privilerjie aan de jeugdige en wccriooze Maria, met hulp van

een bloedgierig gepeupel, afdwongen, of te Brugge, waar

aartslicrtog Maximiliaan maanden achtereen gevangen gehouden

werd. De verregaande ruwheid der majesteitschennis kan,

evenmin als de ongemcene hartelijkheid der bevolking jegens

één van dc Landshecren , tot maatstaf strekken der burgeilijke

regten of der vorstelijke bevoegdheid.

Om den aard der Vergaderingen te leeren kennen, zij men

aan de tweederlei hoedanigheid der Stenden gedachtig.

Als onderdanen; door den Vorst opontboden, tot gehoor-

zaamheid gehouden, die niet de allerminste aanspraak hadden

op beschikking over regeringszaken, op deelgenootschap aan

de wetgeving, op initiatief of gemeen overleg. Geenszins als

een nationaal ligchaam; maar als Stenden, elk in afzonderlijke

bevoegdheid.

Als eigenaars. Het regt van eigendom was grondslag èn van het

vorstelijk gezag, èn van dc veelsoortige vrijheid der bevolking. De

Vorst was niet bevoegd naar welgevallen krijgsdienst te bevelen

en belastingen te heflen. Daarom had hij niet enkel aan gehoor-

zaamheid, maar dikwerf, vooral bij tegenspoed en gevaar, aan

welwillendheid en hulpvaardigheid behoefte. De Staten konden

de beurs gesloten houden; de Vorst kon over geen penning

willekeurig beschikken. De oproeping stond doorgaans met finan-

ciële noodkreet gelijk ; hun financiële invloed was der'halve gioot

en desniettemin beperkt. Dc Voist, in geldelijke verlegenheid

gei'aakt, kon alsdan bezwaarlijk in onregtvaardigheden volhar-

den ; want de spreuk „ Point de redrcsscment de griefs
,
point
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(Ie subsidcs ,'" werd ma};tsprc>ik, in Ifllciiijkcn zin. Kvcnwci

(Ie Stendon konden niet zoo ligt als men sonilijds onderstelt,

de (;eleyenh(!id t(!r verkorting van de vorstelijke regten mis-

bruiken. Suh.sidii'n, onderstand, bijdragen, hulpgelden werden

gevraagd ; niet als nu in den constitutionelen regci'ingsvorm

waar de weigering van de gelden den geregelden loop van zaken

stremt en onmisbaar den gelicelen staat met slooping ol' burger-

oorlog bedreigt. De Vorst , die eigen domeinen en eigen opbreng-

sten en eigen credict had , was niet spoedig gereed om zich , ten

koste van rcgt en eer, uit verlegenheid te redden. Zoo som-

wijlen dergelijke losprijs gevorderd en betaald is, behoort dit

niet onder de reglmatige gevolgen der instelling. — In die

bij(!cnkomsten was, geenszins een hcl'boom, ter omverwer-

ping van den vorstelijken zetel; maar, tegen hecrschzucht en

begeerlijkheid van den Allecnhcerscher, een uitmuntend bolwerk.

Zoo wij vcrpligt waren ons, ter waardering van dezen

européschen Staatsvorm, naar het oordeel der revolutionaire

tegenpartij te voegen, dan hadden wij het geding verloren,

dan zoude deze vorm ipso jure nietig en van onwaarde ge-

keurd worden. Hoe durven wij spreken over onafhankelijkheid

van den Vorst, indien de genade van het Volk de eenige bron

van wettig gezag is? Wat betcckent dergelijk gebeuzel over

het onderscheid der Stenden, indien gelijkheid van allen de

kern is der onvervreemdbare regten van den Mensch! Doch

ik kom tegen het vonnis der revolutionaire wijsheid bij u in

liooger beroep. Laat ons de gehalte van de europésche monar-

chiën eerst met de vroegere staatsvormen vergelijken, daarna

toetsen aan het oordeel van hen wier wijsheid meer dan twintig

eeuwen verduurd heeft.

Met de vroegei'e staatsvormen bedoel ik de azialisclie momr-

chièn en de lepuhliekcn der Oudheid.
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De azialischc monareliiün.— Ik weel ilat cr in de beoordccling

voel ovordrijvint; en misverstand geweest is. Dat de dwingelandij

zich vooral aan het Hof, onder de naastbestaandcn en beambten

van den Autocraat, in haar onrcgtvaardigheid en in de toome-

loosheid der hartstogten 'ontwikkelt ; dat willekeur door gods-

dienst en zeden, door vrees voor misnoegen en opstand, in

toom gehouden wordt. Desniettemin, bij de herinnering aan

het ontaarden van aartsvaderlijk gezag in despotieke magt,

aan den aard dezer Rijken aan de regering , van ondervorsten

en satrapen, door wie de beklagenswaardige en wecrlooze

bevolking uilgcmcrgeld wordt; aan een heerschappij, waar

opstand, brandstichting en moord het petitieregt vervangt, aan

de innerlijke zwakheid van die schijnbaar magtige Staten,

waarin zooveel in het wezen stationair en in de vormen

bouwvallig is ;
bij de herinnering aan dit alles geloof ik , zon-

der européschen hoogmoed, te kunnen beweren dat de curo-

pésche staatsvormen, onderden invloed der christelijke beginsels,

in de rei der politieke gewrochten op hoogeren rang staan.

Aanzienlijk en schitterend waren de Republieken der Oudheid.

En van waar ging die verbazende magt uit? van den zeer

beperkten kring eener Stad. Zelfs Rome, dat naar wereldheer-

schappij dong, was eene Stad met haar gebied. Hieruit wordt

liaar gansche inrigting verklaard. Ik verdiep mij niet in duistere

vragen over den aard der stedelijke allcenlieersching, waarmede

doorgaans de geschiedenis dezer Gcmecnebesten aanvangt. Zooveel

is duidelijk, dat zamenwoning eenheid van belangen en onderling

overleg te weeg bragt; dat spoedig bet denkbeeld van Gemeente

en burgerij en deelgenootschap aan de staats- of stadsaange-

legcnheden ontstond. Maar hoedanig is het beheer dezer Staten,

hoedanig loten leven der burgerijen geweest'? Wij bewonderen

in ïyrus en Carthago , in Athene en Rome, veerkracht in handel en

krijg; maar wij weten ook hoe, bij verschil der belangen en

bar-nen der driften, onophoudelijk bijna worsteling der democra-
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lisclio cn iii islociiilisclic Ixislanddcclcn {gezien weid. Aan inslcl-

linj^eii orilhiak het iiici , de Ariston'alic liad in den Scnaal

,

ol' iii soort |j;olijIv lij^cliaani van aan/ieidijken cn <;eji;ocden

,

rc}^olniali^c werking ; aan het Volk werd \v(!lli<;e niai^l. cn

invloed door Coniiliën verleend, en voor eenheid van hesluur

door veelverino^iMide inaiiislralen j>ezor<id. Maar tusschen deze

vcrsciiillende maglen de {grenslijn met juistheid tc trekken

,

met nadruk tc handhaven, en aan de orde van den Staat de

vastheid Ic i>even, waardoor zij een daui vormt teilen hei;ecr-

lijkhcid en heerschzucht, ziedaar liet niocijclijkc problenia , in

de geschiedenis dezer Republieken onopgelost. Gij weet dat

de tocdragt der gebeurtenissen , onder velerlei wijziging

,

hooldzakelijk dezeUde verschijnselen vertoont ; den telkens

wederkeerenden voortgang en afloop der krankheid in het

organisme van den Staat gehuisvest; de overgangen van Aris-

tocratie en Oligarchie, van deze tot vrij- en volksgezind be-

heer; de tooneelen van partijwoede en wraakoefening die deze

afwisselingen vergezeld hebben ; de triumf der menigte , de

toenemende losbandigheid, de dorst naar vrijheid onnaar bloed,

bij elke teug onleschbaarder nog ; de wanhoop en afmatting,

die den behendigen volksleider of zegevierenden veldheer den

weg baant naar het plcgtanker der vertwijfeling, de tyrannie.

Waarlijk wij behoeven den voorbijgaanden glans niet te benijden,

wanneer wij bedenken dat deze reeks van overgangen, met

een ontzetlenden nasleep van ellende, tot de eigenaardigheid

van een ziektetoestand behoort, waartegen dwingelandij alleen

het rampzalig geneesmiddel aan de hand geeft.

Doch er is meer. Ik wil u de waarde der europesche staats-

vormen doen opmerken, in de bespiegelingen en wenschen

van beroemde mannen der oudheid die zelf deze vormen niet

hebben gekend. De wijsgeeren en staatslieden van Griekenland

en Rome zochten wat uit de natuurlijke ontwikkeling van het

christelijk en germaansch beginsel ontstaan is. Deze hoeft
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geweest zijn. Immers, vragen wij naar de oorzaak waardoor

alles in de monarcliiën van het Oosten in onveranderlijken vorm

gegoten , in de republieken der Oudheid daarentegen vlottend

en ligtbewegelijk was, w'ij vinden die in het gemis, hetzij

aan den eerbied voor regt en vrijheid, hetzij aan de onwrik-

baarheid van het eenhoofdig gezag, wiervereeniging en harmonie

de europésche Staten, in aard en strekking, karakteriseert.

Deze staatsvorm is de verwezenlijking van hetgeen de Ouden

,

als het toppunt van hun verlangen , te vergeefs hebben begeerd.

Ik zal u niet de ondienst bewijzen mij met een tooi van

geleerdheid te omhangen ; ik zou met plaatsen uit Isocrates en

Plato en anderen u kunnen overstelpen. Slechts twee gezegden,

het eenc van Cicero, wanneer hij aan Scipio, die eigenlijk

voor hem optreedt, in den mond legt: „zoo ik kiezen moet,

kies ik de Monarchie; eigenlijk keur ik noch Monarchie , noch

Aristocratie, noch Democratie op zich zelve goed; boven alle

verkies ik den staatsvorm , uit alle zamcngesteld" De andere

uitspraak van een niet minder bevoegden regler, van Tacitus:

,,De natiën en steden werden door het volk, of door de aan-

zienlijksten, of door opperhoofden bestuurd. Het valt Hgter

een staat met geregelde zamcnwerking dezer drie elementen

te prijzen dan te vormen. Wierd die geboren, het zou niet

voor lang zijn"^). En toch die vereeniging is langdurig ge-

weest. In mcnigen Staat wordt, door alle verbasteringen heen

,

de nuttige werking dezer mcngehng aanschouwd. In Groot-

Britannie vooral, waar de welverdiende roem der staatsregeling

minder ligt in haar eigenaardigen oorsprong dan in het gemeen-

'
) „E tribus imlluiii ipsuni per sc separatim probo ;

anteponoque singulis

illiid, quod conflatum fuerit ex omnibus. Sed si ummi ac simplex probaiiduin

sit, rcgiiim probeni atque in primis laudem."

„Delecta ex liis et consociata reipublicae forma laiidari facilins qiiam

evenire et, si cvcnit, hand diuturna esse potcst."
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s(;lia|)])(!lijk erl'^ood, don f>cmecns(;li!i|)|)(;lijl<on aanl(!<; iUw cnro-

pósclui Hijkcii. Voor do Oiidon was «•coii l)Cslcn(li<^lioi(l van

nionarcliio nicl eerbiediging der volicsvrijheden bereikbaar. Elke

po<;ing niislnklo, onidal bet. aan don vasten bodem ontbrak

dor zoHslandijiboid van liol vorstelijk gezai»-. Wat nnc Monarchie

enlonvéc d'inslitnlions lUpiMicaines beleekenl, boeit de ervaring

der laatste jaren geleerd ; deze meilleure des RépnUiques vond

spoedig in do willekeur van één persoon of van cene laktie baar

graf. NaliHirlijk ; een zelel op de volkssouvereinileil gebouwd,

kan enkel door despotisme worden gcscbraagd. Eene staats-

regeling, in bisloriscben bodem geworteld , is tegen de stormen

der vrijbcid bestand. In Engeland is gebleken dat, onder

besolicrming van een onwankelbarcn troon de vrijbeid beter

welligt dan in een republikeinschen staatsvorm gedijt; dat er

de monarcbie, zonder gevaar, in republikeinschen geest kan

worden bestierd. Overeenkomstig het gezegde van Bolingbroke,

door Burke beaêmd: „het is liglcr veel wat tot de republiek

behoort op een monarchie te enten, dan iets wat naar mo-

narchie zweemt in republikeinsche vormen te brengen" ^).

Voorzeker het gebrekkige der europésche staatsvormen was

geen oorzaak der Revolutie. Zij waren, onder de hand des

tijds en de begunstiging der omstandigheden, afdruksels van

het ideaal dat zich de politieke wijsheid in vroeger eeuw

gevormd had. In de grondtrekken dezer staatsregelingen, met

') „You caii bctter iugraft any descriptiou of Republic on a monarcby

„tbau auy tbiug of inouarchy upou tbe republican forms." Uefledions on

ihe Reool. i/i Fr. [„Maar ook: „We are members of a monarchi/, and we

must preserve religiously the true legal rights of the Sovereign , wbicb form

tbc key-stoue." Verscheidenh. blz. 264.]

[De geheele geschiedenis van Nederland, in verband met de historie

van het Stamhuis van Oranje, bewijst dat de nederlandsche monarchie,

in historischcn oorsprong, met republikeinschen zin en geest doorvoed is.

Adviezen, II, 417. Ook 173.]
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revolutie. Geen omkecring werd vereisclil, hervorming zou

mogelijk geweest zijn. Te regt verwijt Hurkc aan de Franschcn,

na gewag te hehben gemaakt van 1688 (onmisbaar geworden

behoedmiddel tegen revolutie): „Gij hadt uit dil voorbeeld

nut kunnen trekken. Uwe privilegiën, buiten werking, waren

niet in vergetelheid geraakt: uwe staatsregeling niet vernietigd;

de grondslagen waren in hun geheel. Gij hadl op de oude

fundamenten kunnen voortbouwen. In uwe stenden hadt gij

de zamenvoeging en verscheidenheid der belangen; noodig,

zoowel in de politieke als in dephysieke wereld, voor de harmonie

van het geheel. In het verschil der belangen was de heilzame

belemmering van overhaaste besluiten. De vrijheid had zoo

menigen waarborg als er in de stenden verschillende zienswijs

was, uit eigen standpunt. Alle deze voordeden waren u in

den voormaligen staatsvorm te beurt gevallen; doch gij hebt

liever van meet af willen beginnen , omdat gij uwe voorregten

veracht hebt" '). '— Dit verwijt heeft ook Nederland verdiend.

Ik vlecht geen krans voor eenc staatsregeling, ontaard in een

zamenstel der prerogatieven van dc stedelijke magistratuur;

maar ik beweer dal , door het opsporen der historische grond-

') „ You niight, if you pleased, have pro6ted of our example and have

given to your lecovered freedom a correspondent dignity. Your privileges,

tliougli discontiuucd , were uot lost to memory. Your constitiition , it is true,

whilst you were out of pnssession, suffered waste and dilapidation; but you

possessed in soiiic parts the vvalls , and in ail the foundation of a noble and

venerable castlc. You might have repaired those walls; you might have

built on tliose old foundations. ... In your old states you possessed that

variety of parts corresponding wilh tiie various descriptions of which your

coraniunity was happily eomposed; you had all that combination and all

that opposition of iuterests, you had the action and couuteraction which, in

the uatural and in the political world, froni tlie reciprocal struggle of discor-

daut powers, draws out the harmony of the uiiiverse You had all these

advantages in your ancient States; but you clioose to act as if you had never

been moulded into eivil society and had every thing to begin a new. You bcgan

ill, bccauso you bcgan by dcspising ovcry thing that bclong to you."
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trekken, elke weiisehelijke verbetcü-iiij^ vci"krij|;l)a;ii- waie j;e-

weest. Doüi' verslerkin|f van liel stadlioudeiiijk f^ezag, eenheid

van hel algemeen bewind; door ccrbiedigini,^ der iiislorische

reikten van allen, eerbied voor de regten der burj^erijen, der

Hervormde Kerk, der kleinci'e Sleden, der Landgewesten:

eerbied voor menigvuldige rcgten, die de overmagt, ól' van

de Staten, óf van Holland, óf van Amsterdam miskend had.

Door ontwikkeling van het beginsel van verdraagzaamheid , de

meerdere gelijkheid vereenigbaar met de veiligheid van Kerk en

Staat'). Doch wij vergaten de spreuk: „Gelukkig die zijne

voorreglen waardeert" 2). Ook wij hadden Uever een revolu-

tionairen, dan een historischen Staat; liever eene bataafsche

Republiek dan een nederlandsch Gemeenebest.

') „II falloit retremper l'État dans son principe."

„ Felices niniiuui si sua bona uóiiut Agiicolae."



V.

misbruiken;

Dc Kovolulic is noch aan verkeerdheid der vroegei e beginsels

van het staalsregt, noeh aan de ondeugdzaamheid der staats-

vormen te wijten. Doch waren misscliien door misbruiken de

staatsvormen zoo verbasterd en had het bederf zicli van de edele

deelen van liet ligchaam zoo geheel meester gemaakt, dat herstel

onmogelijk, dat de Slaat evenmin tegen het geneesmiddel als

tegen de kwaal zelve bestand, en elk streven naar hervorming

van omwenteling de kiem was'?

Ik acht dat dc toetsing dezer misbruiken veeleer het tegen-

deel bewijst.

Alleen die misbruiken komen hier in aanmerking welke zich

met de daatsvonnen vereenzelvigd hebben. Gaarne begin ik

met een teeken van onpartijdigen zin, door, in naam der voor-

geslachten, schuld te belijden. Een lang en zwart zondcnregister

kan ,
gelijk van ons , van hen ter lal'el worden góbragt. Het is

altijd, ook in de nieuwere historie, als van oudsher: „wij en

onze Vaderen hebben gezondigd." Hoe meer wij den revolutietijd

naderen, hoe grootcr zedenbederf. Vorsten en Volken schenen,

door het volkomen worden der ongeregtiglieid ,
rijp voor de

oordeelen Gods. üocli hier is enkel van hel bederf der slaals-

iniigting spraak. Was het vorstelijk gezag in grenzenloos des-
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polisinc ontnard".' elke; vvaarhortj; van rc^lcjii t.'ii vi ijlicdcii v(;i l()r(,'ii?

dc onderlinge verhouding- der slenden ondragelijk en ongerijmd?

zuchtte men onder het juk van een autoeraat, van een trot-

schen adel, van cene hijgeloovige en vervolgzieke geestelijkheid

7

De voorstelling dezer met den politischen toestand zaamge-

vlochten misbruiken is dikwerf logenaehtig.

lUj het opsommen der verkeerdheden verzweeg men al dat-

gene waardooi' zij werden opgewogen en verzacht. Allijd werd

het kwade, nooit het goede vermeld. Tafcreelen werden gevormd,

waarvoor men beelden en kleuren ontleend had enkel aan

wat onregtvaardig, misdadig en schandelijk was.

Overdrevenheid was blijkbaar in opeenstapeling van wat

tot lang vervlogcne tijden behoort. Men zocht ijverig in vroeger

eeuwen naar punten van beschuldiging rond. De rampzalig-

heden van het leenstelsel, de aanmatigingen der hiërarchie,

de vervolgingen van staatswege, om der godsdienst wille , ten

behoeve van het bijgeloof; de oorlogen dien ten gevolge, de

inquisitie en de dragonnades, de uitmergeling van het land-

volk door de landsheeren, de willekeur van Vorsten, die zich

met goed en bloed der onderdanen, ten dienste van eer- en

baatzucht, gemest hebben. Hier tegen heeft men, noch de

zegenrijke vruchten, zelfs van een verbasterd christendom,

in zoo ver het christelijk was, noch de diensten van gees-

telijkheid en adel, noch de daden van brave en volklievende

vorsten in rekening gebragt. Men heeft, door tallooze ana-

chronismen, eene ongeloofelijke massa van misdrijven ver-

zameld, om hen op wie het gemunt was, onder een aan-

klagt, die over duizend jaren had moeten verdeeld worden, te

verpletten.

Dit was onregt. Dubbel onregt; omdat enkel het kwade en

niet de voorvadei'lijke verdienstelijkheid toegerekend werd. De

verontwaardiging was blijkbaar grootcndcels kunstmatig opge-



wckl. iNcLjcii tieiuleii der aldus optielioopte hislcn waren i;ecn

oorzaak meer van druk. De adilliende eeuw liad <>ccn smart

van \vat de tiende onder liet ijzeren juk der leodaliteil , ol" de

zestiende, ten t^cvolge der rclit^ie-oorlo^en en der willekeurige

bevelen van tyranniekc vorsten, verduurd had. Wel is het ge-

lukt smart te doen ontstaan, door al deze tijdperken van leed

in het geheugen te herroepen ; door ze met levendigheid aan-

schouwelijk te maken en te vertegenwoordigen ; door de mis-

drijven , die , sedert den geweldigen jager Nimrod , vorsten en

aanzienlijken en priesters gepleegd hadden, in één punt zanien

Ie brengen; door aldus, met het vuur der tong, uit deze ont-

vlambare stollen een vlam te doen opgaan , waarin vorsten en

overheden en geestelijken der achttiende eeuw zouden worden

verteerd.

Misbruiken zijn ondergeschikte oorzaken der Revolutie ge-

weest. Ik laat ten volle den invloed gelden van het verkeerde

met de staatsregelingen vermengd ; doch met de Revolutie-

begrippen waren deze misbruiken, in de nadeelige werking,

niet vergelijkbaar.

Men heeft zich in het bestaan , de grootte en de zimarte der

misbruiken vergist.

In het bestaan. — Door misverstand omtrent den oorsprong

en de uitgestrektheid der regten die de staatsregeling gaf.

Omtrent den oorsprong. — Aldus scheen misbruik wat regt

was. Verkeerde voorstellingen omtrent het staatsregt, door

welke de souverein tot hoogste ambtenaar verlaagd en de be-

volking tot souvereine corporatie verhoogd w erd , hebben ver-

bitterd. De helft der declamatiën tegen Adel en Geestelijkheid

valt weg, zoo men in het oog houdt dat het geene instellingen

waren ten algcmcenen nutle, verantwoordelijk voor aanbe-
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Iroiuvdc iii:>L5l , nnuir (;oii)oiiili(!ii wior viijc Ix^scliikkin^ op

cigcndonisrcgt gc(>Tond was. Even/oo iiiül liol vorsUilijk gozag.

Veel, in een op()or.sle magistraat onvcrsclioonlijk, bclioelt geene

verontschuldiging in lieni die op eigen naam gebied voei t (*). De

kreet legen lie(Mlijk(>, regten en persoonlijke dienstbaarheden

zou niet zoo dikwerf aangeheven zijn, indien uwn steeds ge-

weten en bedacht had dat de meeste dezer verpligtingen voor-

waarden wanm ecner uitgil'te van gronden, uit onvcrpligte

goedwilligheid geschied ; zoodat men te dikweif voor een over-

blijfsel van hatelijken dwang heeft gehoud(!n wat blijvend teeken

van ontvangen gunslbewijs was. Ik zal de onvoorzigtigheid der

koningen van Frankrijk niet roemen, die, meer dan 150 jaren,

de stenden niet bijeengeroepen en het krachtigste middel van

toenadering tusschen troon en natie , uil kwalijkbegrepen eigen-

belang, verzuimd hebben; doch de kritiek zal minder scherp

zijn, wanneer wij welen dat deze verwaarloozing van wal hun

te doen en ook te laten vrij stond, geen inbreuk op de staats-

regeling was. Om nog een voorbeeld Ie noemen , ik prijs den

jeugdigen Lodewijk XIV niet, die, gelaarsd en gespoord, mei

de zweep in de hand, zijn goedvinden aan het verbaasde Parle-

ment meedeelt, maar desniettemin zal het invloed hebben op

de mate onzer berisping, wanneer wij weten dal deze cava-

lière behandeling plaats had jegens een ligcliaam dat den

Koning vertegenwoordigde
;
geen magl had dan van hem ont-

leend ; welks registreren van de wellen geen andere beleekenis

had dan bekendmaking dat zij van den souverein uitgevaardigd

en met alle kenmerken van dit wetgevend gezag voorzien waren;

welks bevoegdheid en verpligting om mei eerbiedige vrijmoedig-

heid remonslrantiën in het midden te brengen, nooit de

perken van raadgeving te builen mogt gaan, nooit eenige

blijvende hinderpaal aan den wil des Vorst mogt leggen; een

(*) [Dezeu volzin heeft iuiiuiud wcUujuig va>i wandadvn geuocmd.]
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li<^( li;iiun , 0111 vooral ook dil nicl tc vci ii;clen , dal vóói' weinige

jaren, mcl onrust cn burgerkrijg, naar de regten cencr soort

van volksvertegenwoordiging gestreefd had.

Ik sprak van misverstand aangaande de regten cn voorregten

der staatsregeling, ook' in hun uUgestre/Uhetd. — Men heeft

zich als grenzenloos voorgesteld wat begrensd was, en alzoo

met heftigheid tegen misbruiken geijverd die enkel in de ver-

beelding hebben bestaan. Ik wil niet ophalen wat tegen Adel

en Geestelijkheid gezegd is
;
genoeg zij het te doen opmerken

dat de willekeur en de magt dezer stenden , sedert de herrijzing

van het vorstelijk gezag en de opkomst der steden, allesbehalve

onbeperkt was. Ik wijs u op het vorstelijk gezag; niet onder

Lodewijk bij de lange rei der Heiligen gevoegd; niet onder

Lodewijk XII, vader des volks genoemd, niet onder Hen-

drik IV, aan wien zooveel lof te hemt viel ; maar op het vorstelijk

gezag, vertegenwoordigd door den koning, op wien, meer dan

op eenig ander , de schuld gelegd wordt van , door dwingelandij

,

de Revolutie voorbereid te hebben. Ik ben er ver af de ge-

deeltelijke waarheid hiervan te ontkennen ; ik weet dat niemand

gelijk Lodewijk XIY aan de vestiging van administratieve een-

heid is bevorderlijk geweest , en dat de meer energieke werking

van zijn wettig gezag veelzins, ten behoeve zijner eerzucht,

tot het opleggen van zware lasten en tot het plegen van on-

regtvaardigheden misbruikt is. Doch, bij het breed uitmeten

zijner dwingelandij , vergeet men wat haarjure en fado beperkt

heeft. Men vergelijkt hem met de oostersche despoten en

vergeet dat zelfs hun willekeur voornamelijk het Hof trel't

cn in veelsoortige regten tegenstand ontmoet. Europa stond

hierin bij Azië althans niet achter. Daarom schrijft Heeren te

regt: „liet geweld des Konings was in Frankrijk op verre na

geen zuiver despotisme. Hiervoor was het staatswezen veel te

ingewikkeld. Welke grenzen werden niet, door de bevoorrcgte

stonden, door herkomsten en plaatselijke regten, aan des Yor-
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steil \V('ll)i'liii^('ii l;('s|(;|(I! Voor (Mikclcii kon de w ilhtkciir «^('(liiclit

zijn, vooi' Naliu, /oli's iiicl Jii^l voor oeni}^ aiuizicniijk

li|^cliaaiii. Zoo kon volksgeest ontslaan , door den luist(;r van

liet tijdperk verhoogd" '). Zoo wc niet wisten hoe men door

revolntionaire vooroordeelcn kan worden verblind, zoudcm we

ook hier verbaasd staan bij de wonderlijke misvattingen van

beroemde en verdienstelijke anteurs. Zoo schreef M""' deStael:

„Louis XIV a pensé quc les propriétés de ses sujets lui appai-

Icnoient." Welke grond is er om in den niet onverslandigcn

monareli een zinneloos denkbeeld te onderstellen, van welks

onjuistheid de proel'neming hem spoedig zou overtuigd heb-

ben! (*) In het uitvaren tegen de alleenlicersching ziet men de

vroegere organisatie van staat en maatschappij voorbij. Waar

het eigen bevoegdheid, privaatregtcn , regten van corporatiën,

gemeenten, gewesten gold, was dikwerf en doorgaans de Yorst,

hoe magtig, magteloos; de onderdaan, hoe gehoorzaam, weiger-

achtig en onvervvinbaar. Geene voorwendselen, aan algemeen

belang of staats-welzijn en alvermogen ontleend , waren bij de

hand om den tegenstand te bedwingen. W^èl toen de theorie

der vrijheid in gebruik raakte. Een treffelijk schrijver, bij het

vermelden van de opheffing der voorregtcn van sommige cor-

') „Die königliclie Gewalt blieb noch weit von einen Despotismus ent-

ferut. Zu diesem war die Verfassuug viel zu verwickell. Wclclie Grenzen

.setzten nicht Adel und Geistlichkeit, welche nicht Herkoniineu und örtliche

Rechte der königlichen Willkühr? Sie kounte Eiuzclnen furclitbar werden

;

nicht einmal leiciit cinzelucu machtigen Corps. So konnte trotz ihr sich

Nationalgeist erhalteu, den der Glauz des Zeitalters erhöhte."

(*) [Evenwel de tlieorie dat van staatswege het bezit der landen, niet

het eigendom toegekend was, zoodat de Staat eigenaar bleef, is openlijk

in de edicten van Lodewijk XIV geleerd.— „Cette doctrine avait pris sa

source dans la législation féodale; niais elle ne fnt professéc en France

quc dans Ie temps ou la fcodalité mourait et jamais les cours dc justice

ue 1'admircnt. C'est ridée-niurc du socialisme moderne." Tocqueville,

rAncien Régime
, p. 288.]



poratiön door Lotlcwijk XVI (in 177G, op aanraden van

revolutie-gezinde staatslieden), maakt de zeer juiste opmer-

king: „Zoo werden, met de grondstellingen der nieuwe wijs-

begeerte, binnen het jaar, eene menigte van inrigtingen en

bevoegdheden vernietigd die de meest onbeperkte monarch in

den loop der roemrijkste regering nauwelijks zou gewaagd

hebben aan te tasten. Zoodanig ingrijpen in de regten van

één enkelen Groote , ontstak burgeroorlogen , die aan honderd-

duizenden het leven en aan den gewelddadigen Vorst de Kroon

hebben gekost" ').

Ook omtrent de grootte der misbruiken heeft men zich

vergist.

Veel dat tc voren regtmalig misnoegen gal', was verminderd

in omvang en kracht. De verhouding der Stenden gewijzigd;

de Adel, door het schitterende en kostbare hofleven, in rijk-

dom en aanzien gedaald. Het was de tijd niet meer dat de

Geestelijkheid, aan den Vorst zoowel als aan het Volk, de

wet gaf. Van de diensten uil het vroeger lijfeigenschap ont-

sproten was weinig over. Hier en daar slechts bleef men ge-

bonden aan erfelijke lasten, waarvoor het erfelijk bezit van

landerijen gekocht was. Op vele plaatsen waren zij te niet

gegaan. Zoo spreekt men veel van de main-motie; eene usantie,

volgens welke hel genot der gronden met drukkende voor-

waarden bezwaard was, terwijl bovendien het goed, zoo de

inwonende familie uitstierf, aan den oorspronkelijken eigenaar

terugviel. Het is onbillijk bij voorwaardelijk verleende voorregten,

enkel op den last der voorwaarde en geenszins op het daaraan

verbonden voorregt te letten; bovendien was het getal der main-

') Gcuchichle der Staatsvcratideriunj in Fraukrcicli miter Ludwij) XVI ^odcr

Etdstehiiug , Fortschrilte nnd Wirkiuigen der sogenaimten neuen Philosoplde iu

diesem Lande: Leipz. 1827 (I. 187.) Een werk, tot Junij 1791 voortgezet,

dat van ongemeeue bclezciilicid en oordeelkunde getuigt.



morlahles lol li inillioon, vviei' toostiind niets nicl lijlciiicn-

schap gcmcon IkkI, vcrsmollcn. i\lcn doel hel voorkoirien als

oC de l)evooiTegtc Slenden vrij waren van d(! nieesl gcduclile

belasling, Taille genaamd. Behalve in een klein gedeelle der

zuidelijke gcwcslen, waren alle goederen, zonder aanneming

van den persoon des eigenaars, daaraan onderworpen. Zoo

heci'l men menige noodkrecl doen opgaan over la Corvee, dc

vcrpligling om aan de openbare wegen Ic arbeiden; schrik-

beeld, waarvan de benaming op eiken ondragelijken lasl over-

gcbragt is. De arme landbewoner zal, dikwerf, door onbillijk-

heid in de loepassing, hieronder gezuchl hebben; maar in

verscheidene gewesten was gehoudenis lol arbeid met matige

geldopbrengst verwisseld, of kon een dagloonersgezin met

tijdbesteding van acht dagen in hel jaar volstaan.— Wilt gij nog

een voorbeeld hoe men ovei'dreven en vergroot heeft! ik wijs

u de Bastillc ! Wat is er niet al van die staatsgevangenis ver-

haald ; van de menigte slagtolïers die argwaan en gewetenlooze

haat en nijd daarin had geworpen; van de akeligheden in

den kerker verduurd, van de gruwelen daarin gepleegd!

reeds het aanzijn van deze vrijheidmoordende veste gold voor

genoegzame reglvaardiging van den opstand en de vermees-

tering voor waardige inwijding van hel revolutie-werk. Ik

vraag niet naar vorige lijden; ik wil niets ontnemen aan

den afschuw die de herinnering aan de lettres de cachet en

andere dwangmiddelen verwekt. Maar veel waarover de ver-

ontwaardiging ontbrandt, was in onbruik geraakt. Dumourier

werd op de Baslille in hechtenis gezet. Hoe groot was der

gevangen talrijke schaar? negentien, somtijds zeven. Toen,

op 14 Julij 1789, het groote feit volbragt was, toen, na ver-

overing van het volktergende kasteel, de rampzaligen die de

willekeur ingekerkcrd had, zouden verlost worden, wie vond

men? van de zeven slagtoffers der vorstelijke of ministeriële

wraakzucht vier om valsche wissels, een wegens verkwisting.



oen oni \vaanzinnijj;iioid; follcrluigen kwamen niet voor-

schijn, nicl hoeveel bogccrhjkhcid f;czoelil,. — Ook nil, ons

vaderland wijs ik u eene proeve van gelijke overdrijving, de

jammerkreet over de drostendiensten in Overijssel. Gij weet

hoe van der Capellen hierdoor den eersten steen van het

gebouw zijner revolutionaire vermaardheid gelegd heeft. Leest

zijn vertoog: „Men is in een eigenlyken zin een slaaf van

hem, dien men gedwongen is te dienen. De tyd hoe lang,

of wanneer, kan hel weezen der zaake niet veranderen. Som-

migen zyn slaaven voor hun leeven , anderen voor een bepaal-

den tijd, en onze boeren zyn 't geduurende die twee dagen

des jaars, op welken zy, even als de negerslaven in de volk-

plantingen, om allerlei wei'k , 't veragtelykste niet uitgezonderd,

voor de Ileeren Drosten te verrigten, met straf en boete ge-

prest worden. . . . Door dezelfde hand geschaapen, met de-

zelfde vermogens van ziel en lichaam begaafd, door dezelfde

begeerte genoopt, door dezelfde behoeften geperst, aan dezelfde

zwakheden, aan dcnzelfden dood, aan 't zelfde toekomstig

Oordeel onderworpen , en voor het aangezigt van den grooten

SCHEPPER van Hemel en Aarde in 't slof kruipende, zyn zich

alle Menschen onderling gelyk. — Is de fortuin den eenen

gunstig, den anderen eene stiefmoeder geweest; is de een de

grenzen van het ongemecten ryk der waarheden eene hair

breedte dieper doorgedrongen dan de ander; kan iemand

eenige ponden zwaarte meer lillen dan zyn nabuur, dal kan

geen weezenlyk onderscheid tusschen hen maaken , noch hem

,

die ryker, kundiger of sterker is, ecnig regt geeven om zynen

min bedeelden , min kundigen , min sterken natuurgenoot

,

als zyn eigendom te bchecrschen en Ie gebruiken. — De Natuur,

derhalven kent geen meesters en slaaven. — En daar het

heil en welzyn van alle de leden des geheelen volks, de

eerste, de hoogste wet, de uiterste bedoeling is der maat-

schappy, zoo kan zy, met geene mogelykheid, ondersteld
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worden, ooni<jfcn ciscli, ocnigcn toeleg, eonigc; zoo {•cnaamdc!

voorregtcn , hoe ook vorkrecgcn — hoe lang ook geoefend—
te wclligon, waar door de lieerscliziiglige zich zelven boven

de wolken plaalzcnde, zynen medeburger hel stol' onder zync

voeten zou doen likken ; oi' waar door het der nooit vcrzaade

lu'bzugt zon gelukken zich met het zweet van anderen, ja

dikwerl' van de zulkcn die zelve onder de nypendstc armoede

gebukt gaan , te mogen voeden." — Tot zoo ver van de Capcllen.

Vergunt mij u de opgaaf der uitgestrektheid van het kwaad met

cijfers, wier taal minder wegsleept, maar somtijds meer afdoet.

De boeren waren tot deze diensten gehouden twee dagen in het

jaar, een handdienst was met vijf stuivers , een wagendienst met

een gulden af koopbaar. Dit was de ongehoorde geweldenarij,

waarbij Filips II, en Vargas, en het lot der negerslaven, en,

laat er mij bijvoegen , van de zijde des redenaars , het oproer-

stoken in Nederland te pas kwam, althans te passé gebragt werd.

Waarschijnlijk zou de gloed van 's mans verontwaardiging bekoeld

zijn , indien hij ccnige jaren had kunnen vooruitzien ; indien hij

de gevolgen zijner beginselen aanschouwd had ; indien hij , met

drostendiensten, de diensten had kunnen vergelijken, weldra,

ten behoeve van de dwingelandij zijner fransche vrienden , aan

de rampzalige landbevolking ontperst.

Ook van de zwaarte der misbruiken moet ik spreken. Bij

gelijke grootte kan een last, naar omstandigheden , zwaar of Hgt

vallen. In de eerste helft der 18e eeuw, werd de druk der mis-

bruiken aanmerkelijk verligt.

Wanneer vooral zijn misbruiken drukkend? als men in

de uitoefening der vermeende regten met gestrengheid te

werk gaat. Het tegendeel had plaats. Nooit was er, althans in

praktijk, minder grond om te klagen over dwingelandij en

ongelijkheid. De publieke opinie was reeds meesteres. De

nieuwe wijsbegeerte gaf reeds den toon. De Koning werd
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srliroomvallig in hel gebruik ook van onbelwislbare rcglcn.

üe Edelen begonnen in de privilegiën
,
waarop zij vroeger trolscli

waren, het schandelijk merk van voorvadeilijke ongercgtigheid

Ie zien. De rijks- grooten bogen voor tinanciers
,
letterkundigen

hadden gi ootcr niagt dan Hertogen en Prinsen (*). In maatschap-

pelijke benamingen en voi men mogt er dwang en ongelijkheid

bestaan; er was, in de zamenleving, veel vrijheid en gelijkheid.

Wanneer vooral zijn misbruiken drukkend? als er geen

uitzigt is op bevrijding. Het vooruitzigt kon niet gunstiger

zijn. Arscharfmg van misbruiken was , zoo niet roeping , hoofd-

gedachte der Eeuw. Alles zou men herzien, hervormen, zui-

veren, volmaken. Vorsten en wijsgeeren verlangden slechts

misbruiken te ontdekken, om de wegneming voor te bereiden

:

groole en kleine filozofen (ieder scribent dong naar filozofische

vermaardheid) waren op algemeene zuivering bedacht. De ketenen

knellen nauwelijks meer, terwijl ze los worden gemaakt (**).

De toestand van Frankrijk wordt geschilderd, als of er overal

kwijning, achteruitgang en toenemend bederf was. Necker,

geen vriend van misbruik of vijand van verbetering, heeft het

land zijner keus en inwoning , als nauwelijks met eenig

ander in welvaart en overvloed vergelijkbaar, gemaald'). Ik

(*) [„Vers Ie milieu du dixliuitième siècle, les hommes de lettres devin-

rent les priucipaux hommes politiques du pays." Tocqueville, p.211. — „ Les

auteurs n'étaient persécutés que dans la niesure qui fait plaindre, et non

dans celle qui fait trembler." p. 233.]

(**) [Evenwel is de wenk vau Tocqueville opmerkelijk: „Le joug des

institutions du moyeu age a paru le plus iusupportable la oh il était en

réalité le moius lourd." p. 33. Ce n'est pas toujours eu allaut de mal en

pis que l'ou tombe en révolution." p. 269].

') „Betrachte ich dieses Prankreich, das in den nachtheiligen Sciiilde-

rungei) welche jetzt davon entworfeu werden, kaum zu erkennen ist, so

sehc ich eiue Masse von Wohlstaud, vor der selbst die Einbildungskraft

staunt; ich sehe eine Bcvölkerung die jedes Jalir in merkwürdigem Ver-

haltnisse zunimmt. . . In Frankreich ist für mehr als 500 Millionen Thaler,

mrlir als die Hülfte alles gemiinztcn Geldes in Europa, im Umlauf, es
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Ik'ii t;(!r('('(l dil prozM iils liciziiiii; l(! Ix^sclioiivvcii on veel op

rekening eener dichlerlijke veivoerinj' te stellen. Hel voor-

naamste echter is waar en wordt van elders op onwrikbare

gronden bevestigd. Ook levert, ten bewijze van bet niet zoo

gansch verwerpelijke der IVanscbe nionarcbie, Burke eene

kracbtige schildering van baar oi)nierkenswaardigen bloei

Ook iri Nederland behoort ,
zegt men , de bron onzer rampen

in dc staatsregeling tc worden gezocht. Haar ondragclijkbeid

moest eene staatsomkecring bewerken. Niemand kan meer dan

ik betreuren dat de staatsregeling, miskend en verbasterd,

vooral door ter zijdestelling der gezeten burgerij, alle veer-

kracht en volksgeest, voor zoo ver die van politieke instellin-

gen afhankelijk zijn, uitgedoofd en de magt in een steeds

kleiner kring van stedelijke regenten zaamgetrokkcn had ; maar,

theilt in "weinigstens gleichem Verhiiltnisse mit den übrigen europüisclien

Vólkern den Handel beider Weiten... Englaud allein wagt es, sich mit

Frankreieh in der Laufbabn der Künste und Wissenschaften zu messen. .

.

Gewisz ist, dasz seit langer Zeit der Rubm und das Glüek Frankreichs

,

seine Siege und sein Woblstand oft den Neid und bestiindig die Auf-

merksamkeit von ganz Europa erregt baben." Necker, Gesch. der Slaatso.

I. 137.

') „To hear some men speak of the late monarehy of Franco, you

would imagine that they were talking of Persia bleeding under the ferocious

sword of Taehmas Kouli Khan ; or at least describing the barbarous anarchie

despotism of Turkey. . . . Facts do not support this resemblanee." — Na de

toegenomen bevolking en welvaart vermeld en op den gehceleu toestand vau

Frankrijk een blik geworpen te hebbeu, schrijft hij: „ Causes thus powerful

to aequire and to retain, cannot be found in discouraged industry , insecure

property and a positively destructive goverument. . . I behold in all this

sometliing which awes and commauds the imagination, which checks the

mind on the brink of prccipitate and indiscrimiuate censurc, and which

demands that we should very seriously examine what and how grcat are

the latent vices that could authorise us at oncc to Icvel so spacious a fabric

with the grouud. I do not recognise , in this view of tliings , tlie despotism

of Turkey. Nor do I disccrn the character of a goverument, that has been,

on the whole , so oppressive, or so corrupt , or so ncgligent , as to be uttèrly

unfit for all Reformation."



wanneer ik de Jaren vóór 1780 aansclioinv, loen lani^durige

vr(Ml(' den hoorn des ovcrvlocds over liet Gemccncbcst uitge-

stort had ; loen men minder om verkrijiien dan om plaatsen

van geld in verlegenheid was ; toen er een Eldorado
,
waarop

wij met hijkans wanhopige hewondering terugzien, bestond;

dan vermoed ik dat de misl)ruiken niet zoo groot als zij

der latere wijsheid voorkomen, geweest zijn. De ondragclijk-

hcid werd niet door hen op wie de last drukte, bespeurd;

zij was dikwerf voor de slagtofTers een geheim, van hun

ellende onbewust, totdat men ze aangewezen en betoogd had.

Zelfs zij welke later door dit betoog uitmunleden, sehijnen,

terwijl zij het juk droegen, het harde zoo weinig te hebben ge-

voeld , dat zij veeleer een loflied hebben gezongen op de aan-

genaamheden van hun toestand. Pieter Paulus betuigde dat het

,,voor de gemeene zaak allerheilzaamst was, zoo de Stadhou-

derlijke Regering op den tegenwoordigen voet tot in de laatste

nageslachten mogt blijven stand houden ;" en Simon Stijl ver-

klaarde dat „J. de Witt geen denkbeeld kon hebben van eene

zoo vreedzame en beminnelijke Regering als die, waarin wij

thans het opperste geluk van ons Vaderland stellen en waarvan

het voorbeeld nog heden bezwaarlijk in de geschiedenissen te

vinden is." — ZonderHnge ondragelijkheid voorzeker, aan wier

nut en zegen door de keur der revolutionaire staatsUedcn de

hulde van bewondering en dankbaarheid gebragt wordt.

Al ware het getal en gewigt der misbruiken grooter dan

mij voorkomt, ook dan nog beweer ik dat zij geenszins de

Revolutie voortgebragt hebben.

Uit de gesteldheid van Frankrijk tot de noodzakelijkheid

der Omwenteling te besluiten, schrijft Necker, is eene redene-

ring die door de gcheele vi'oegere historie gelogenstraft wordt.

„Je ne sais ;\ quelle époque de IMlistoire de Franee on

n'auroit pas pu présenter une grande insurrection nationale
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romnio iiiic. (•ousóqiu'ncc inévilahlc des óvónciiicns iinli'iuMirs.

On out (lil, ;i|)rès Ic GoiivcMncniciil l'éodal, que Ic peujjle,

jusleiiK'iil iirilé de sa loii<>iie scrviUulo, avoil du roprendrc

toulc son énergie el donner des lois a son lour. On eut dit

qu'après les Croisadcs, lassé des sacrilices dont les prédiea-

tions monasliques avoicnt imposé l'ohlii^alion , il avoil dü

SQcoucr Ie jou}>' de réglise et briscr jusques au IVein des opi-

nions reli«^ieuses. . . On cul dit qu'après les ««uerres civiles

dont la France avoil élé Ie théatrc sous Ie rcgne des derniers

Yalois, la Nation n'avoit pu s'abstenir de reconnoilre lous les

dangcrs attachés a la Royauté , a cc ran<^ unique cl suprème

,

qui mainticndroit éternellement les rivalités et les combats

des honnnes, ambitieux de parvenir au commandemcnl. Entin,

après répuisemenl absolu d'hommes cl d'argenl, oü se trou-

voit Ie Royaume a la mort de Louis XIV , on eüt dit parcille-

ment d'une Révolution nationale
,
qu'elle devoit arriver nécessai-

rcment a la suite des orgucilleux projets d'un Monarque entiè-

remenl occupé de lui-mème , et qui avoil sacrifié la Ibrtune et

Ie bonheur du Peuple au désir d'élever encore un des siens

au rang des Rois. Oui, l'on peul, après lous les événemens

et avec un esprit médiocre, trouver une cause du présent

dans Ic passé"

Houdt vooral ook in het oog dat dc Revolutie , die men als

gevolg van ongehoorde verdrukking voorstelt, geenszins door

hen die onderdrukt werden , losbrak. Zij is het werk , niet van

hel Volk, maar van de Aanzienlijken geweest. Aldus in Ne-

derland. Dc Omwenteling werd- door de Regenten tegen den

Stadhouder begonnen; totdat, eerst later, ook een gedeelte van

het volk door klinkende woorden en zelfs door klinkende

munt, opgewonden en met losgelaten toom aan het hollen

gebragt werd. Aldus in Frankrijk. De aanval werd, niet door

') Be la Rccohition Frangaisc
,
(Paris, 1797).
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liet Volk tegen de hevoorregle Stenden, maar door de Sten-

den leiden den Koninp; gerigt; er werd tijd en moeite , onrust

('11 verwarring, ten gevolge der verslapping van het vorstelijk

gezag, vereisclit om bij liet Volk dat, zeide men, geplaagd,

getergd, in boeijen gekneld, smachtend naar verlossing uit-

zag, de overtuiging van ellende, de behoefte aan verandering

,

den wensch naar omkcering te doen ontstaan ').

Eindelijk, wanneer wij op den aard der Revolutie letten,

niet enkel wijziging van staatsvormen, afschaffing van mis-

bruiken, maar verandering der maatschappij, niet enkel joo^i-

tieke, maar vooral sociale omwenteling, dan blijkt het dat de

misbruiken , al waren zij genoegzaam om Revolutie te bewer-

ken, evenwel zoodanige Revolutie niet hebben bewerkt. Er

zou geen evenredigheid zijn tusschen oorzaak en gevolg
, geen

analogie tusschen kiem en vrucht.

Quod erat probandum. Nog één woord evenwel over eene

redenering, waarbij, op geheel andere wijs, de omwenteling

enkel uit politieke oorzaken afgeleid wordt, in een zeer

opmerkenswaardig geschrift^). De schrijver is nog onbekend,

') „Wenn nun gefragt wird, ob die trostlosen Zustande des Gemein-

wesens, ob namentlich die Zerrüttung des dem Ruin entgegeneilenden

Staatshauslialtes an sich uud nach ihrer materielier Natur so schlimme

Schaden waren, dasz daraus nothwendig ein lieiszer Brand entstelien niuszte;

so ist zunaclist auszer allem Zweifel dasz Frankreich überhaupt nicht arm

war, und dasz, wen die Privilegirte Stande in Anspruch genommen wur-

den, leicht geholfen werden konnte; dasz auch nicht von bitterer Noth

und Entblöszheit des mit Steuern belasteten Volkes im AUgemeinen die

Rede sein kann. Aber würe dies auch der Fall gewesen , so kanu ein Bliek

auf Spanien unter Karei II darthun , dasz es wohl noch sehlimmere Zustande

gegeben und das Volk dennoch in Leiden und Dulden ausgeharrt hat; es

kann aus den gesammten Laufe der Geschichtc die Lchre enlnommen wer-

den, dasz eine Regung der Völker gegcn hergebraciite, wenn auch noch

so ungereclitc, Eiiirichtaiigeii und Autoritaten nicht ohue geistigen Anstosz

Statt findct." Wuciismuth, Geselt. Frankrcichs im Recolitlionszcilaller.

^) HOU Rêfoi-mcH (Leipzig, 182'.)).
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maar uilslckend, in paucis jn-aestaulissimus. Ik gcel u ccnc prooi'

zijner schranderlicid , uil onze eigen ervaring ontleend. Gij herin-

nert u hoe men in 1828 overal cn ook hier te lande gestemd was.

De groote meerderheid was, volgens den geliefden kunstterm

en ceretitol, zeer liberaal: verontwaardigd over de regering

der Bourbons; over hun dwaas en misdadig pogen om den

voortgang cn het geluk der menschheid te stuiten; gesticht

over de naauwgezctheid waarmee de schaar der vrijzinnigen

voor een Charter, welks handhaving hun eenig doel heette,

als voor het palladium der vrijheid, in de bres stond; hoog

ingenomen met den moed en belangeloosheid eener oppositie

,

waarvan men niet inzag dat zij weinig te vrcczen had en

zeer veel te winnen , en die nog niet bekend gemaakt had dat

ijveren voor het wettig bestaan der Constitutionele Monarchie

vertooning, comedie-spel was. En hoe liet te dier tijd, de

tot mijn verdriet naamloos gebleven schrijver zich uit? Toen

de sirenenzang van het liberalisme, bij de vreeselijke vertrap-

ping zijner regten, begeerig naar een weinig meer vrijheid,

tot loon van opregtheid en trouw, met aandoening gehoord

werd, schreef hij: „La royauté devient une simple magistra-

ture, Ie prince n'est plus qu'un fonctionnaire pubhc, et comme

les hommes ne savent borner ni leur ambition , ni leur amour-

propre, ils se feront bientót a l'idée que Ie prince peut disparaitre

et que chaque citoyen remplira tout aussi bien sa place. Les

bouleversemens , la guerre civile et étrangère, la perte denos

bonnes et braves dynasties, et finalement Ie despotisme du

sabre que nous invoquerons comme un bienfait du ciel, seront

les conséquences de ces tristes erreurs. Tout cela s'est déja

vu; mais les révolutions s'oublient, Ie mal qu'elles ont fait

n'a pas frappé tout Ie monde, les passions sont de toute

éternité, et plus d'un exemple de fortune est la, qui peut

secrétement faire désirer des commotions. " — Velen onder de

ultra-liberalen droomden van de Republiek. „Lorsque nous

4'



soulcnons (pio los courans populaiics ol Topinion piiblicpio

nous poussent a des fcntlanccs rópiiblicaincs , nous sommes

loin (Ie croire qn'cn Europc la répiiblique propremcnl dilc

piiisse s'élahlir sur les ruines de nos monareliics ; mais il n'esl

pas moins vrai qu'elle peul. momcnianémenl é( Ii[)scr la royauté

ct troublcr rélat p(mdant. quclquc lomps, au point dc sup-

planlcr nos dynastics lés^itimes, pour ensuile, par la Ibrcc el

la marche naturelle des cboscs, rótablir la monarobic sous des

dynastics nouvellcs a l'ombrc dc la tyrannic. Le plus adroit

nous tiouvcrnera et nous serons trop bcurcux d'obóir." — En

wat is er ij;obeurd ! beeft niet dc Republiek (wclligt in meer

letterlijken zin dan dc Schrijver bedoelde, momentanémcnt)

van '^1^ Julij tol op 7 Aug-. 1830, de monarcbic in de scbaduw

gesteld en aan de wettige dynastie den voet geligl? Is niet,

door der zaken natuurlijken loop, het eenhooldig gezag, onder

schaduw der dwingelandij, wedergekeerd? heeft niet Lodewijk-

Filips den bijnaam van le plus adroit, den bij uilnemcnhcid

behendige, verdiend? cn is hel niet zoo, dat, met uitzondering

der radicalen. Frankrijk cn geheel Eluropa over bet voortduren

zijner feitelijke overmagt juicht?— Vergeeft mij dezen uitstap,

om de onbekendheid van het werk , niet overbodig ; ten bewijze

dat de meening van zoodanigen schrijver omtrent de oorzaken

ook der vroegere omwenteling behartiging verdient. Volgens

hem is zij, van verzwakkingen magtcloosheid der bevoorrcgle

standen het gevolg. Wat was er, in bet begin dor 18' eeuw

van geestelijkheid en adel, van hun aanmatigingen, van hun

magt en invloed? Een naam, een schaduw, een schijn! Ilooge

geboorte werd niet gelold
;
ontzag voor de godsdienst was er

niet; hoeveel te minder voor haar onwaardige bedienaars! De

edelen leefden, hetzij aan het Hof van bet overschot der voorma-

lige schatten, hetzij in hot afgelegen landkasteel, om den toestand

te verbeteren of te verbergen , waarin eigen verkwisting of dc

weelderigheid dor Vaderen hen gebragt liad. De aristocratische
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zuilen van don troon wiuen innerlijk vei teerd. Wal. len schild

cn wapen gediend had, was blinkend en nutteloos sieraad.

Aan het zinken van den adel, aan liet «^eduri*-- dalen van de

niagt der Kerk, was de i>estadij^e en verbazende aanwas van

den Derden Stand evenredig; zoodat Ic Tiers-Elat, lang vóór

dat Sieyes de volks-onweerslaanbaarbeid uilrie[), naar over-

niagt en schier naar oppennagt en alvermogen begon te dingen.

De Koning, vroeger door tusscbcnkomst der hoogere standen

legen de volksdriften beschermd, stond nu, door het weg-

smelten der krachten van al wat intermediair was, tegen de

ongeregelde cn loomelooze bevolking, nagenoeg alleen, om

bij de eerste botsing te bezwijken, en de Wanorde der demo-

cratie te laten heerschcn op de puinhoopcn van den Slaat. —
Veel in deze beschouwing is juist. De onbestendigheid van

een Rijk waar, door hel wegzinken der aristocratische besland-

deelen, alles effen gemaakt is , de onvermijdelijkheid van wanorde

of dwingelandij , wordt teregl met krachtige trekken geschetst.

Desniettemin vereenig ik mij niet met de hoofdgedachte. Zelfs

deze voortreffelijke schrijver is, door gelijkheid der namen,

bij ongelijkheid der dingen, eenigermate misleid. Zijne op-

merking geldt van den Staat, zoo als die, na het wegvallen

van beter fundament
,
op de trias politica berust

;
kunstmatige

bijeenvoeging van individuen onder drieledig bewind, zamen-

gesteld uit hetgeen men monarchaal, aristocratisch en demo-

cratisch gelieft te noemen, zóódat elk bestanddeel, indien de

machine behoorlijk werkt ,
schadelijke botsing der twee overigen

belet. Neem de aristocratie weg; de troon is wcerlooze prooi

van het volksgeweld. — Vroeger niet alzoo. Neem den adel

weg; de Koning, van den magtigen steun der aristocratie

beroofd, zou niet met hetgeen wij door democratie verstaan,

handgemeen geworden en in onmiddellijke aanraking tot een

bandeloos gepeupel gcbragt zijn; hij zou ook elders dan bij

den adel zelfstandigheid cn kracht gezien, weerstand cn
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ondei stcmiiiii^ onUiiocl liebben ; Pi'ovinciën , Sleden, Geiiiecnlen,

Corporaliën , tweeden ringmuur achter den ingestorten wand

;

nieuwe Aristocratie ; niet minder stevig bolwerk van tusschen-

ligcliamon, ter besclicrming van volivsvrijheden tegen den

willekeur des Vorsten, of van de regten van den troon legen

d(! woelingen van liet Volk (").

Van het staatsregl alleen maakte ik gewag. Doch ook omtrent

hel volkenrcgt is de vraag niet overtollig: lag daarin welhgt,

gedeeltelijk althans, een oorzaak der Revolutie? was misschien

heb- en roofzucht zoo zeer, ten verderve der Natiën, drijfveer

dat er, als in iederen Staat , ook in het staten-stelsel eene omme-

keer vereischt werd?

Laat ons, ook hier letten op beginsel, vorm, misbruik.

Het beginsel. Hetzelfde als in het slaatsregt; iieiligheid van

regt, gegrond in den wille Gods. Gelijk Souverein bij de gratie

Gods geen ijdele klank was, evenmin boven ieder tractaat,

het plegtige In den Naam der H. Drieëenheid. Stervelingen

en zondaars, voor Ilcm, bij wien geen aanneming des per-

soons is ; stedehouders van den Koning der koningen
,
geroepen

boven anderen tot onderhouding en handhaving zijner wellen,

wezen zij elkander, bij het verzegelen hunner beloften, op den

God des evangelies die geregtiglieid
,
vrede, en broederhefde

gebiedt; op den Heer der heirscharen, die do raadslagen der

(*) [Uit Tocqucville's l'Ancien i^tv/m»? Iicb ik gezien, dat. de centralisatie

,

reeds lang vóór liet losbarsten van de Flevolutie, ecne revolutie, bij den

eersten schok, bijkans onvermijdelijk gemaakt had. „Rien, n'était plus

organisé pour géner Ie gouvernement, rien , non plus, pour l'aider. De telle

sorte qua 1'ódifice entier de la grandeur de ces princes put secrouler

tout ensemble et en un moment, des quc la société qui lui servait de base

s'agita."J
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boozcn vcrnicligi
,
magtig is door velen ol' door weinigen te

verlossen, die tot den goddeloozcn geweldenaar zegt: „om

uw woeden legen Mij, zal Ik mijnen haak in uwen neus leg-

gen en mijn gebit in uwe lippen ;" die niet beschaamd laat

worden wie in Christus op Hem betrouwt, zeer sterke rots-

steen en onverwinbare burgt voor ieder die, vóór en boven

alle verbindtenisscn der menschen , met Ilcm , God van hemel

en van aarde , Potentaat der potentaten , een vast verbond heelt

gemaakt.

En nu dit regtsgcvoel , eerbied voor de heiligheid van al

wat eigendom is ,
vcrpligting om den zwakste , zoodra hij door

overmagt bedreigd werd , ter hulpe te snellen , in welken vorm

werden zij openbaar? Gij weet het; in een stelsel, zoo als

ieder systema dat op de waarheid gebouwd is, reeds feitelijk

aanwezig, eer het in de wetenschap beredeneerd werd. In het

instinktmatig hulpbetoon dat bij gemeenschappelijk gevaar

zamenvoeging te weeg brengt; in het stelsel van evemvigt

(Ie sysième de Vóquilihre of de la balance des poiivoirs) , mis-

schien juister het stelsel der tegenwigten {des contrepolds of

des contreforces) genoemd; ten gevolge waarvan op de onaf-

hankelijkheid of wezenlijke regten van een Staat, zonder bond-

genootschappelijken wederstand in het leven te roepen, geen

inbreuk kon worden gemaakt.

Nu de misbruiken. — Verstaat men hierdoor de reeks der

overtredingen door eerzuchtige Vorsten tegen deze regtsbegin-

selen begaan, dan ligt een veeltal grieven voor de hand.

Evenwel op den duur hebben, vóór de 18^ eeuw, de begin-

sels getriumfeerd. Zij hebben belet de suprematie eener heersch-

zuchtige Mogendheid en de vernietiging ook van den kleinsten

Staat. Het streven naar oppermagt, hoe menigwerf beproefd,

is telkens verijdeld. Willem I en Maurits hebben, met Eliza-

beth en Hendrik IV, Spanje bedwongen; de krachtige hand

van Richclieu, ook aan Gustaaf Adolf en aan Frcdcrik Hen-
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(Irik geroikl, vcrbnik den Irols van Oostenrijk ; do onlzcllcnde

magt cn onbegrensde begeerlijkheid van Lodevvijk XIV is, na

vcerligjarigen krijg , dank zij der alliantie van half-Europa en

der veerkracht van Willem III, gestuit. Verwonderenswaard

is het, zoo als von Gcntz opmerkt '), dat, in drie eeuwen, niet

één Staat te niet ging. Voor de revolutionaire verwoesting van

Europa is in de schadelijkheid en schandelijkheid van het

voormalige volkcnregt geen oorzaak ol' beweegreden geweest.

Noch de beginsels, noch de staatsvormen, noch dc mis-

bruiken hebben de Revolutie bewerkt. De beginsels waren

onveranderlijke wetten die dc Formeerder en Onderhouder aller

') „Es ist gcwisz eine merkwiirdige Ersclieinung dasz im Laufe der drei

lliateuvollstea Jahrbundertc, unter so vielen gewaltigcn Kriegen , so man-

uigfaltigeu uut eutsclieidcnden Unterliandlungeii, so haüfigen Scliwankuugen

der Macht, so groszeu und umfassendeii Rcvolutioueu , in einer so Icbeii-

digen Gülirung aller gesellscliaftliclien
, bürgerlichen

,
religiösen und poli-

tisclien Verhaltnisse, aucli nicht ein iiiiabhüngiger Staat durch gewaltsame

Mittel vernichtet werden könntc. Man sah
,
obgleich allentlialben von riesen-

haften Staatskörpern umringt, weder die Sc/iweilz aoch IJolland , noch irgeiid

einen der teukchen geistlichen oder wcltlichen F«>*/e, noeh die geringfügig-

ste der Reichsstcidte , noeh Venedig , noch Genua, noeh die kleincrn italic-

nischen Rcpublikeu, noch das sich selbst überlassene Malta, noch das

blühende, aber ohnniachtige Genf, zwischen Fraukrcich und Savo;yen ge-

driingt , noch die savoyische Maclit selbst , hier von Oesterreich , dort von

Frankreich bedroht, noch das von dein spauisclien Gebiete auf allen Seiten

eingeseliloszcne Portugal, noch nach der ungelieuren Entwicklung und

Ausbreitung der russischen und preussischeu Macht die schioedische oder

diinkche versclnvundcn. Vcrschiedene dieser Staaten behaupteten sich aller-

dings durch eigenen Muth und Kraft, oder durch überlegene Weislieit,

oder durch das Gedachtnisz rühtnlicher Thaten, wodurch sie in frülieru

Zeitcn zu Unabhangigkeit und Wiirde gelangt waren. Die meisten aber,

WO nicht alle, würden zutn groszen Verdcrben für das Ganze schou liingst

zu Grunde gcgangcn se^'n, wenn das gemeinschaftliche Interesse Europa's,

und die groszen, erleuchtcten Grundsiitze. nach wclchen dieses Interesse

so lange verwaltet worden ist, sie nicht gestützt und bcfestigt hiittcn.



107

dingen iian zijne schepselen en oiidenliinen len renel voorscln ijll

;

de staatsvormen hadden lot grondtrek onwrikhnarlniid van het

souverein gezag, voorwaarde van een ruim en onschadelijk

genot der vrijiieid ; de; mishruiken, groot en menigvuldig,

waren niet menigvuldig en groot genoeg om de l{(nolutie,

aan wier voorhereiding zij dienslhaar werden gemaakt, tot

stand te kunnen bi engen. — Uii cjfet sans cause is eene on-

gerijmdheid; maar ook ongerijmd is het een gevolg te willen

afleiden uit eene oorzaak die daaraan niet geëvenrcdigd is. De

wortel van het revolutionaire kwaad moet dieper dan aan de

polilische oppervlakte worden gezocht.

Welligt vermoedt gij , dat ik niet ongunstig genoeg over het

bederf der staatsregelingen en over de kracht der misbruiken

denk. Het zij zoo. Gij meent, dat deze misbruiken, op zich zelf,

eene omwenteling zouden bewerkt hebben ; dat de verontwaar-

diging der volken menig adelijk slot vernield
,
menigen priester-

staf verbroken, menigen vorstelijken zetel omvergeworpen,

Europa in burgertwisten en oorlogen zou hebben gestort. Ik

onderschrijf het. In de verbastering der europesclie Staten

was aanleiding genoeg om , zoo hervormende wijsheid ontbrak

,

schrikbarende uitbarsting te bewerken. Maar eene omwenteling

is niet de Revolutie. Om deze stelselmatige ommekeer van

maatschappelijk organisme en gezellig leven , om deze Revolutie

te doen ontstaan, is meer dan de grootste en talrijkste mis-

bruiken noodig geweest , Eene OmwenteUng wier geschiedenis

op elke bladzijde de sporen van theoretische ontwikkeling

vertoont, heeft een theoretischen oorsprong.

Welke zijn die theoriën geweest? hoedanig was haar werking?

is zij de bezielende kracht der Historie tot op onzen tijd?



VI.

VERBASTERING VAN HET STAATSREGT.

Mijne Inleiding heeft, zoo ik wcnsch
,
getoond wat de oorzaak

der Revolutie niet was. Ik heb bestreden dat de Omwenteling,

in haar eigenaardige afschuwelijkheid, te wijten is aan een

juk, zoo ondragelijk, dal we ons minder te verwonderen

hebben over het einde dan over de langdurigheid van der

Natiën geduld. Indien in sommige Staten bederf der staatsre-

geling oorzaak van lellen tegenstand was, ze werd, als een

beek in de breede rivier, opgenomen in den revolutionairen

golfslag. De Revolutie heeft een eigen leven, uit leerstellingen

;

uit de theorie der vrijheid, welke, aan de hand eener zoo-

genaamde wijsgeerte, al wat met de gewaande vrijheid niet

overeenstemde
, verdrong.

Thans moet ik de theorie zelve beschouwen , voorwerp van

hooge ingenomenheid of diepen afkeer. Men acht haar doodelijk

of rekent ze onmisbaar voor het geluk van de Volken. De een

beweert dat zij gevaarlijk wordt, alleen door verkeerdheden

der toepassing; de ander dat verderfelijkheid aan het licht

komt, zoodra toepassing beproefd wordt. — Ons is het noch

om panegyricum, noch om hekeldicht te doen. Aan het iiis-

lorische standpunt getrouw, oordeel ik niet, maar beschrijf.

De theorie wil ik nagaan in oorsprong en werking. Mij is het

steeds voorgekomen dat het eenvoudig levensverhaal de ge-
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loofwaardigsto karakterschets bevat. Uil een bioijrajhch over-

zigt zal duidelijk worden dat het leven dezer theorie voort-

duurt, en dat ook ons de niagt drukt van beginselen , wier ter

zijdeslclling de eerste voorwaarde is oni aan herstel van een

vernederd en kwijnend vaderland met viucht werkzaam

te zijn.

Deze levensbeschrijving der tiicorie is tweeledig, daar zij

eerst haar oorsprong
,
vervolgens haar werking ten onderwerp

heeft.

Oorsprong. — Ik wensch te doen zien dat men in een

toestand is geraakt, waarin het revolutionair beginsel van

lieverlede de overhand verkreeg; dat de Revolutie-leer geen

eigendunkelijk gewrocht is van menschelijk vernuft, maar het

natuurlijk organisme van dit beginsel, en dat in de worsteling

tegen het historische en onveranderlijke wezen der dingen,

de kiem ligt der historie van het revolutie-tijdperk.

Slechts vlugtige omtrekken geef ik, maar ik geef ze aan

u; daarom, terwijl ik op uw eigen nader onderzoek reken,

zal ik, ter aanduiding van den gang mijner redenering, met

de vier volgende punten kunnen volstaan.

I. De verbastering van het staatsregt is aan de opkomst

van het revolutie-beginsel bevorderlijk geweest.

II. De Reformatie is geen oorzaak der Revolutie.

III. De Revolutie-leer is de openbaarwording van het ongeloof

in stelselmatigen vorm.

IV. De levensbeschrijving der Revolutie is de geschiedenis

der worsteling van haar beginsel tegen natuur en regt.

De opkomst van het revolutie-beginsel is met de verbastering

van het Staatsregt in verband.
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Ik wijs op a. (Ie wezenlijkheid der lepiihlikeinsclie onlnai-

tlinji'; b. haar oorzaken; c. de valsclic nulie van den Staal;

d. de alijeiiieenheid dezer dwaling-; e. hüav liveederlei riijting

;

en, als «fevolglrekkinj;',
f.

den i«v/oe(/ ter voorbereiding van de

Revoliilie. — Een onderwerp van te meer belang, om de ge-

hechtheid aan het w anbegrip dat ik vooral bestrijd ; de ver-

keerde opvatting van het wezen van den Staat, vooroord"(5el

ook van onzen tijd , voorwendsel van revolutionaire willekeur

en geweld, krachtig beletsel op den weg naar vrijheid en

regt.

a. Dat verbastering van het staatsregt beslaan heeft, vor-

dert geen vcrmocijend betoog. Wij zijn het eens omtrent den

historischcn aard der europésche Rijken; patrimoniële vorsten-

dommen, heerlijkheden, waarin de allcenheersching, getemperd

en beperkt, binnen den omvang van eigen regten en erl'elijk

gezag, alleenhecrsching heette en was. Wij keuren af dat

men deze monarchiën beschrijl't als magtige republieken onder

eenhoofdig bewind. Deze dwalingen waren aan de dwalingen

der bespiegelende wetenschap verwant. Het jus conslilutuni

werd verwrongen, om de verkeerde denkbeelden die men zich

van het jus consliluendum gevormd had. Er was een theore-

tisch staatsregt, volgens hetwelk iedere staat, onder eiken

naam en gedaante, regtcns eene gemeenschap, letterlijk res

publica werd; zoodat, het wezen der monarchie (res Regis,

res propria, niet res popuU, niet res publica) te niet ging. —
Zelfs waar alles monarchaal was, hield men aldus van lieverlede

de Republiek voor normalen en wettigen toestand.

b. Hoe is dit mogelijk geweest? Dit zal blijken, wanneer wij

de oorzaken dezer zonderlinge verandering nagaan. Misschien

is de oplossing van het raadsel niet bezwaarlijk, zoodra we

acht geven boe zich in de middeneeuwen de w'etenschap
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j;cvorm(l lieclt. Il;i:ir opkoiiisl in lief ni(!ii\v('r Europa is licr-

Icving, voortzet ting v:in liet l(>ven der oudlieid. Germaanschc

ruwheid week voor ronieinsclio Ixïschaving. Die gcze{;evicrd

hadden niet het zwaard, liehhen voor de meerderheid van kennis

en verHehling onder <;edaan, Niet sleclits werden romcinsche

insleUinnen en zeden, als gcwigti{^ heslanddeel, met de curo-

pésehc ontwikkelin!'- vermengd; de geest der oudlieid werd,

liijkans uitshiitenderwijs hccrschcnd op het terrein der hcspie-

geiendc kennis. En wat was het natuuilijke gevolg'? dat hel

tegenwoordige, met het vcrledcnc vergeleken, voorwerp van

minachting werd. De geleerden leefden in de oudheid ; werden

met haar denkbeelden en voorstellingen doorvoed; met de

historie, met de taal, met het regt, met de politiek der

oudheid. De oudheid wees, als hadden cr nooit raonarchiën

bestaan, telkens op de republiek.

De historie. — Men wendde gaarne het oog van de duistere

en verwarde tijden , welke den val van het romeinsche Rijk

vergezeld of gevolgd hadden, af, om in vroeger eeuw op

belangrijker of althans bevalliger onderwerpen te zien. Men

schoof de dorre voordragt van onwetende en bijgeloovige

annalisten ter zijde, om zich te verlustigen in de geschied-

schrijvers van Griekenland en Rome , zoo gewigtig van inhoud,

zoo boeijcnd in vorm. Deze maakten melding van magtige

en blocijende Rijken, maar wat was het voorname onder-

werp hunner geschriften? wal was het, waardoor men

aangetrokken, getroffen, tot bewondering en naijver gewekt

werd? Immers de levensloop der republieken; Tyrus, gebie-

deres der zee; Sparta, waar ieder burger krijgsman en ieder

krijgsman held was; Carthago, dat, door handel en gezag,

de verst afgelegen gewesten cijnsbaar gemaakt had; Athene,

waar de oorlogsroem door de heerlijkheid der kunst verhoogd,

en de olijftak met lauweren bekranst was; Rome, dat allen vroe-

geren luister door den glans zijner wai)encn had verdoofd, een



reeks van veelvermogende Stalen vcrniclit;(l , de halve wereld

in ketenen gelegd. Aan de gebreken werd naauwelijks gedacht.

Men vergat dat, in die vermaarde gemeencbesten, voor velen

burgerregt en voor zeer velen slaafsche dienstbaarheid was,

zelden staatsburgerlijke vrijheid en dikwerf losbandigheid of

tyranny, en dat in de historiebeschrijving menigmaal waar-

heid, maar ook vooral bij redenaars en dichters, ophef cn

grootspraak geweest was. De voorspoed, het heil, de glorie van

republieken werd het voorwerp van eenzijdige beschouwing;

in republieken zocht men den model-staat; de volmaking der

menschheid onder republikeinschcn vorm.

De taal. — liet latijn , meer nog dan daarna het fransch

uitsluitend en algemeen, was de spraak der geleerdheid en

beschaving, der diplomatie, der briefwisseling, het voertuig,

in den Staat en in de Kerk, voor al wat niet populair en

(dit stond toen gelijk) triviaal was. liet latijn was voor de

germaansche natiën, bij onbekendheid met eigen schatten,

onmisbaar. Wie zou, daar een werktuig uit eigen erts nog

niet gesmeed was, of althans in zijn ruwen vorm bijkans

onbruikbaar geacht werd, zich niet bij voorkeur van een

fijngeslepen instrument hebben bediend! Ook de behandeüng

van staats- en volkenregt geschiedde altijd in het latijn. Deze

algemeenheid van het latijn was voor de ontwikkeling der

volken van belang. De kleur der uitdrukking slaat tol de vorming

der gedachte in verband. Het wezen der dingen werd gewij-

zigd door het latijnsche koloriet. In het staatsregt werd overne-

ming der woorden met overneming der velerlei denkbeelden

die zich daaraan hechteden vergezeld. De taal had zich onder

republikeinschcn invloed ontwikkeld; zoo was er, ter aan-

duiding van politische vormen
,
bij schraalheid aan uitdrukkingen

op vorstendommen toepasselijk, overvloed van republikein-

schcn zegswijzen. De gansche terminologie , hoe oneigenaardig

en vreemd, werd echter, gemakshalve cn om de voorkeur
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voerd en genaluralizeerd. De Slaal, eenc nionai'chie , licelle

respublica ol" civlias ; de bevolkini^ , die uil onderdanen bestond,

liber popalas: de slenden, die als vasallen ol' ei<^enaars, lot

raad- ol' geldgevini>' geroepen, onderwoipen bleven aan d(!n

monarcb, de stonden, door wier zaniensleiling en bei-aadslaging

zelve bet denkbeeld van volk, in den icpublikeinseben zin, uitge-

sloten werd, kregen den naam van volksvergadering, comitia;

de domeinen ol' eigendommen van den Voi st waren jKilrimoiiinm

populi, volks- ol' nationaal-goed; YAjn ^eld aei arinin pithliciim

,

openbare seliatkist; de bedieningen door licm ingesteld , mimcra

publica, openbare ambten '). — Aan de verkeerde benamingen

knoopte men verkeerde begrippen; zoodat de ctymologiselie

beteekenis de liistoriscbe beleekenis verdrong.

Het regt. — De voortrefl'elijkbeid der romeinsche wetten had

de natiën door welke bet gebied van Rome overhecrd werd,

tot willige en dankbare leerlingen gemaakt. Eigen overleveringen

en gewoonten werden daaraan ondergescbikt. Privaat en publiek

regt waren bij de Romeinen naauw vereenigd ; aldus werd men,

ook door bun regtswezen, tot republikeinscbe voorstellingen

gebragt. De hoogste bloei der rcgtsvvetenschap was gelijktijdig

met de staatsontaarding onder keizerlijk bewind; zoodat in de

schriften der vermaarde juristen de keizer, die alle gewigligc

ambten en bedieningen der Repubhek in zich had vereenigd,

hoofdpersoon, zijn wil het rigtsnoer, en zijn gezag het middenpunt

was. Deze voorstelling werd op de Vorsten van het nieuwere

') „Aiiisi l'on prit insensiblemeut l'Iialjitnde d'Rxprimor par les inêmes

mots, des idees ou des rapports absolunicnt opposés, de confondrc ])ar

conséquent les uns avec les autres , et de tirer de lïi iiiie foule de coiiclu-

sioDS errouées. La corruption du laugage, riiuperfectiou des sigues furent

de tout teitips, et sont eucore aiijouid'liui la source d'erreurs iufinies; au

lieu de cbanger Ie mot pour ra])propi icr a la chose, ou appliqua de force

a la cliose ie seiis du mot impropre dont ou se servait pour ia désigner."

A'ou llallcr, I. 9',).

8



Europa toegepast (*). Vooral, nadat in hel Irankisclic I{ijl< Karei de

Grootc den titel van Imperator en Caesar en Augustus aanvaard

had, was het als ol' de lijn der romeinsclie keizers in hem en

zijne nakomelingen voortgezet wierd. Gereede aanleiding dus om

den monareh in het licht -der romeinsche inrigtingcn te stellen;

om het ehristelijk-germaansche staalsregt te verwringen; om,

voor den aard en de uitgestrektheid van het gezag, regels en

voorschriften te ontleencn aan een toestand van achteruitgang

en bederf. Maar deze bedorven toestand was republikeinsch. Men

mogt in het caezaristische Rome het heilzaam gezag van een

opperhoofd, of het heillooze juk van een tyran zien, dit Rome

was voortzetting van een gemeenebesl onder eenhoofdigen vorm.

De magt van den oppermagistraat , op keizerlijken zetel
,
dragelijk

of ondragelijk, naarmate van de persoonlijkheid der regenten,

was in den grond republikeinsch despotisme , ondersteund door

militair geweld. Straks scheen ook de monarch , in de curopésche

rijken
,
opperbestuurder of tyran van een gemeenebest. Misver-

stand, dat aanleiding gaf om het hoogste gezag óf, als onbeperkt,

telkens te willen uitzetten
,

óf, in naam der vrijheid , telkens te

bestrijden; gevaarlijk misverstand waarbij de vorst, in schijn

of althans enkel feitelijk verhoogd, inderdaad en regtens

lot republikeinsche overheid en magistraats-persoon verlaagd

werd (**).

De politieke ivetenscJinp. — De Ouden hebben Vorstendom en

Gemeenebest niet verward. Eene monarchie noemden zij niet

(*) [„ L'idée avait toojours prcoccupc tout Ie nioycii ;\gc allcinand quc Ie

saiiit-empire est la coutinuation de Vempire romain. Toequeville, VAncien

régime p. 3é3.J

(**) [„ La législation nationale fut pcu a pcu transformcc de telle fapon

qu'elle devint niéconnaissable. Elle ctait reniplacce par un, je nesais quoi,

qui ütait eiicorc gernianique par Ie nom et ronuiiu par Ie fait. . . . Le

droit romain, qui a pcrfectiouné partout la sociétc cioile
,
partout a lendu

;i dégrader la socicté poUtique, parccqu'il a été principalement l'oeuvre d'un

peuple tres civilisé et trh asseroi. Toequeville, 1. 1.]
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r('sjiitl>ll((( , in;i:ir irfjinDii
,
princIjKihis , (loniiiidhis. Zij iiuiMklcn

onderscluMd liissclicn l)urj;oi's (rires) en ondcidiincri {subdlli).

Wanneer zij onder de keizei's van re|)id)li('k s[)ral\('ii , lid was niet

uit onbekendiieid niel hel verschil , maar dewijl de staal nicller-

daad gemeenebcsl en de magt des kei/x'i's con opgedraj^cn of

aani;emnti|;(l ii,ezag' was. Doeh, ofschoon zij , waar het op nauw-

keurigheid der dermilic aankwam , dc kenmerken van een

vorstendom niet voorhijgczien hebben , de wetenschap had bij

hen een uilshutend i'epul)likeinsche rigting-. Geen wonder; want

dc repubhek was bij Romeinen en Grieken, de monarcliie Ijij

veraclilc Barbaren in zwang. Deze werd pro 7nemorid in de

classificatie oj)genomen; evenwel hield de wetenschap zich

doorgaans met de vormen welke bij hen, die men beschaafde

natiën noemde, beslaan hadden, bezig; als of enkel aan ge-

meenebesten aandacht behoorde Ie worden gewijd. liet hoofd-

werk, dat van Plato zoowel als dat van Cicero, over het staatsregt,

heet de RopubUcd. Zoo was het bij de Ouden. Evenzoo bij hen

die hun voetspoor hebben gedrukt. Denkt aan den vermaarden

Machiavel. liet oordcel over hem, hoe verschillend, komt hierin

overeen, dat zijn invloed, evenzeer als zijn kunde en scherpzin-

nigheid, buitengemeen was. En, hoedanig? immers republi-

keinsch! Of leefde hij niet in eene republiek? was hij niet

met den geest van Rome doortrokken? is niet de studie van

Livius zijn oefenschool geweest? is niet zijn Princeps (dat is,

de burger, door misdaden of verdiensten, van het oppergezag

meester) de tyran der oudheid? is dergelijk een prinselijk

opperhoofd niet aliqnid pracstans et regale in Repnblicd? is

het derhalve niel onbetwistbaar, dat ook zijne geschriften, in

verband met die zijner beroemde oude leermeesters, lot het

republicaniscren van de wetenschap hebben medegewerkt?

Reeds aldus is liet niet onvcrklaarltaar dat de geleerden , door

historische kennis
,
spraakgebruik, regtsstudie

,
staatkunde, op

vreemd gebied overgebragt zijn; doch, ook builen de weten-
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scliiip, /ijii er ooiziikcn geweest, waardoor, L>elcerdcn en

ongeleeidcii , hel repiihlicanisnie iii zwaii<; geraakt is. Üc ver-

warring (Ier l)egiij)|)en is iiiel enkel aan antieke rigting te

wijten. Eigen ontwikkeling der curopéseiio volken heelt over-

helling naar rcpiiblikeinsohe denkbeelden versterkt. Let op den

zedelijken invloed en den voorrang, althans lot in de 15o

eenw, van Itahë, waar de onarhankelijkheid der steden in het

aanzijn van magtige republieken werd bewaard. Op den bloei

,

het vermogen , den overmoed der steden , wier inwendig en

eigen beheer, te midden eener monarchie, alle kenmerken der

republiek had , en menigwerf de geheele reeks der wisselingen

van een rcpublikeinschen regeringsvorm doorliep. Op de menig-

vuldigheid der Gorporatiën en Gilden, waar het belang der

leden en gildebroeders op gemeenebestelijken voet werd beheerd.

Op de verlegenheid der vorsten, door krijg, of geldverspilling,

cl' veelsoortigen tegenspoed, zoodat dikweri' herhaalde toevlugt-

neming tot de goedwilligheid der onderzaten, medewerkte om

den eerbied voor het souverein gezag, door openbaarmaking *

van financiële afhankelijkheid, te doen verflaauwen. Yoegt dit

alles te zamen
;
overweegt de vereenigde werking dezer omstan-

digheden, in verband met den vreemdsoortigen grieksch-

latijnschen gang der beschaving , en het zal u niet raadselachtig

zijn hoe een begrip , aan den aard der europésche monarchiën

vreemd , zich van de algemecne denkwijs heeft meester gemaakt.

c. Ik kom tot den normalen vorm en het kort begrip van het

verbasterde staatsregt ; tot de valsche voorstelling van den staat.

Wij kunnen reeds a priori den aard en den vorm dezer

dwaling ontdekken. Men leefde in monarchiën en droomde van

republiek. Verbeelding en wezenlijkheid overeen te brengen,

is behoefte van den menschelijken geest. Slechts ééne oplossing

van het problema was er, en langs alle de wegen welke de

wetenschap insloeg, werd men naai' die ééne uitkomst geleid;
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naar licl bcsliiil dal ook mlevc nionarcliio oorspronkelijk rcpii-

biiek is. — Maar hoe kon dil. bewoi'en in(!l de liislorisehe

j^esleldlicid (1(M' dingen worden {>crijind? hoe zou men, hij

ondei'vincHng ol' ])cser dat menig' deel der geschiedenis zicli niet

aizoo liet verhuigen , de onwelligheid voliioudcïn van hel kenmerk

en wezen der monarchie? hoe vooral, hij den wensch ol' de

noodzakelijkheid om desniellemin den monarchalcn vorm te

behouden, de rcpublikeinschc inrigting en geest ter bezieling

aanprijzen ook van dezen vorm'? Alleen wanneer de welge-

vallige denkwijs door een woord dat in republikeinsche strekking

alle regeringsvormen omvatte, geformuleerd wierd; wanneer

het gelukte zoodanig theoretisch begrip te vinden, zoodanige

definitie van den staat, waarbij zelfs de monarchie, in den

grond der zaak gcmeencbest werd, en waaraan, als proefsteen,

de regtmatiülieid van eiken historischen staat zou worden ter

toetsc gebragt.

Dergelijke formuul ontwikkelde zich uit de behoefte zelf.

De historische wezenlijkheid bezweek onder speculatieve droom-

beelden , de ervaring werd tot zwijgen gebragt. Aldus verrees

de valsche notie van den staat, welke, tot op den huldigen

dag, schroomelijke verwarring en buitensporigheid en ellende

bewerkt heeft. Zij is deze: de staat, elke staat, moet als

associatie worden beschouwd. Gij verstaat mij ; ik bestrijd niet

dat een staat associatie zijn kan, en dikwerf geweest is: dit

ware soortgelijke eenzijdigheid als ik in anderen afkeur ; ik zou

dan het wettig aanzijn van elke republiek ontkennen. Dit

betreur ik, d<it men het kenmerkend verschil voorbijgezien,

monarchale eenheid met republikeinsche vereeniging verward,

aggregatie voor associatie gehouden , van eiken staat een genoot-

schap, ecne maatschappij, ecne gemeente gemaakt, de monarchie

weggeredeneerd, en de rijken van Europa aan tweedragt en

ontbinding prijs gegeven heeft.

Zoodra men op deze misvatting in haar corollariën let,

•f
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onlwiiiu'l men hoe /ij hel aanzijn aan eene gelie(!lc revolulio-

nairc tlicoric t;cerL Is do vorst allücnhccrsclier in ccn repu-

bliek, van waar dan zijn gczai;? hij Ojxh'agl.. Yan wie? van de

meerderheid der hurgers. Op hoedani(>e wijs? l)ij overeenkomst

en maatschap[)elijk verdrag. Waartoe? om te waken voor het

algemeen belang. Op welke voorwaarden? van gemeen overleg

en veiantwooidelijklieid. Voor hoelang? lol de gunst verbeurd

is, ot liel mandaat ingetrokken woidl.

d. Het gevvigt dezer dwaling zal duidelijker worden, wanneer

wij letten op haar algemeenheid.

De dwaling was voor de beoefenaars der wetenschap een

axioma geworden. Geen verder onderzoek kwam te pas. Natuur-

lijk ! waar valsche begrippen insloopen , ontbrak het nooit aan

scribenten , door wie zij , met praal van redenering en vertoon

van kundigheden, in slelselmatigen vorm gehuld werd. Allerlei

systeniata werden op den eenigen grondslag gebouwd; niemand

had twijfel aan de deugdelijkheid van het ondergeschoven fun-

dament. Het denkbeeld van ccn pacliim sociale, staatsverdrag,

als levensvoorwaarde van iedcren staat , werd zoo zeer hoofd-

waarheid, primum veram , dat iedereen daarin het punt van

uitgang der wetenschap zag. Vooral in de politieke geschriften

der lü^ en 17e eeuw. Welligt zijn er uilzonderingen, zoo als

Filmer in zijn werk de Palriarcha; over 't algemeen waren

de geleerden verzwolgen in den maalstroom; „apparent rari

nantes in gurgite vasto." Verwacht geene lastige optelling van

namen en boeken. Één voorbeeld zij genoeg. Maar welk een

!

van De Grool. Ik verlang niet (wat ook Bilderdijk niet, ten

minste niet altijd, heeft gedaan) den roemwaardigen man uit

de lijst van hen op wie Nederland roem draagt , te schrappen.

Ik w ensch hem onder de grootc mannen , mits niet onder de

kleine afgoden, van Nederland te blijven tellen. Om zijne feilen

in de praktijk, waarover men ook meermalen een al te hard
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oordeel geveld liecil'l ,
vei'gele nuMi nieL iliil hel. liehl zijner

poliüeko wijsheid, langen lijd en niel fen onrcgtc, aan

vorsten en volken len haken vcrslrckl hecll. Mei Ilallcr ')

breng- ik lunn hoogen lol". Des Ie eerder besluiten wij dat,

waar hij gedwaald lieell, de dwaling algemeen was. Ook hij

is in het niishegri|) gevallen. Niet enkel in het geschrift de

Anliquilnlc lieipiibUcae Balavae, waar hij zich , niet publicist,

niet jurist, maar, in den geest der Ileercn Staten van Holland,

genealogist van hun Groot-Mogenden, bijkans duizend jaren

vóór dat zij beslaan hadden, Ijetoond heelt. Niel in deze

onrijpe vrucht zijner jeugd alleen, maar in hel doorwrochte

werk waaraan hij zijne beste krachten gewijd en voor een

onnoemelijk getal navolgers den weg afgebakend heeft; in

het beroemde meesterwerk de Jiire Delli ac Pacis. Telkens

zegeviert het valsche denkbeeld over beter inzigten, waarvan

het echter blijkt dat ze bij den schrijver geenszins verloren zijn

geraakt. Meermalen vindt men bij hem naauwkeurige be-

grippen omtrent wezen en oorsprong der monarchie. „II peut

arriver qu'un père de familie
,
qui possède une grande étendue

de terres, n'y veuille reccvoir que ceux qui se résoudront a

dépendre absolumenl de lui; ou que quelqu'un, aiant un

grand nombre d'esclaves, les affranchissc a condilion qu'ils

Ie reconnaitront pour leur Souverain, el qu'ils lui paieront

des tailles et des impóls". Uitdrukkelijk vermeldt hij de

patrimoniële rijken. ,,I1 y a quelques Rois qui possédent la

Couronne en pleinc propriété. II y a des Souverainetez que

') „Grotius sera difficilemeiit surpassé dans Ie droit particulier uaturel,

dans Ie droit des gens qui n'eu est que rapplication, et dans Ie dioit

criniiuel. . . . Ceux qui de uos jours out écrit sur ie droit de la nature et

des gens ne sont pas dignes de lui ctre coniparés, et quand uu sopliiste

ignorant, comnie J. J. Rousscau, croit se débarrasser de lui cn disant d'un

ton doctoral, qu'il établissait Ie droit par Ic fait, ou ue peut qu'en sourire

de pitié, conime a la vue d'uue taupe qui voudrait prescrirc au soleil la

mauière doiit il doit uclaircr Ic monde." von Ilallcr, I. 3'J.



l'on possède en plcinc propnclc, c'csL a dirc, donl Ic Souverain

ost niailrc commc de son palrimoine. Uien n'empêche qu'un

I{oi n'ail iin dioil de propi'iélé sur ccrlains pcuples, en verlu

duqucl il pouira les aliéncr, s'il vcul." Hij doet opmerken

dal, door in\viiiit;ingen en belollen van den Souvercin, de

souvereinileit zelve geenei'lei verandering ondergaat. „ La Sou-

verainelé n'esl pas molm Souverahielé
,

qHui(p(e Ie Souve-

rain, lors de son installalion
,
s'engage solennellement envers

ses sujels, ou envers üten, d certaines clioses qui regardent

méme Ie Gouvernement de PElal. . . La véritó de ce que je

dis, paroit par Tcxemple d'un Père de Familie, qui a promis

a sa Familie quelquc cliose qui regarde sa direction; car,

quoiqu'il doive tenir sa parole , il ne cesse pas pour cela d'être

Ie Chef et Ie Souverain en quelque manière de sa Familie,

autant que le permet le but et la constitution de cette petite

Société. Un mari de mèmc ne perd rien de son autorité sur

la femme
,
pour lui avoir promis quelque chose qu'il ne sauroit

se dispenser d'accomplir." — Hij verwerpt de meening dat de

Souvereinileit altijd bij het Volk is. „II l'aut réfuter l'opinion

de ceux qui prétendent que la Puissance Souveraine appar-

tient toujours et sans exception au Peuple, en sorle qu'il ait

droit de réprimer et de punir les Rois, toutes les Ibis qu'ils

abuscnt de leur autorité. II n'y point de personnc sage et

éclairée qui ne voie combien une telle pensée a causé de

maux, et en peut encore causer, si une fois les esprits en

sont bicn pcrsuadés." — Vragen wij nu hoe dezelfde man,

wiens ongemecne scherpzinnigheid aldus in het oog valt,

den staat definieert, ook bij hem is de staat een ligchaam

van vrije menschen vereenigd ten algemeenen nutte (*). „L'Etat

est un corps parfait de peisonnes libres, qui se sont jointes

(*) [Over de betrekking vau de Groot tot het staatsregt van de Revolutie

zie Stahl's Qeschichle der Uecldaphil. 1.163 — 175, gedeeltelijk overgcnoniea

iu GroHdiodherzieiiuiy en Eensgezindheid , blz. 515— 518.]
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,
poui' joiiir pnisiljhüiicnl dü hnirs dioils ol pour leur

uiililó coninuino." Wal liij souvcrciiiiluil noemt , l)('i'iisl(; nu

(''('n ol' ni('(!r personen, naar de vcrscliillende zeden en

volks<;ovvoonlen , dil versrliil in vorm maakt in la;! w(!zen i^een

verschil; de monarchie is aldus, ook in liet systeem dezer

lioordgedachte, \vijzi|^ing' der repuhiiek; elke staat eenc asso-

ciatie!, vereeniging' van vrije burgers. Zij heeft in overeen-

komst haar oorsprong, in algemeen belang haar rigting en

doel. — Zoudt gc, na deze aanwijzing, uit andere auteurs

citaten verlangen, of zijt ge overtuigd dat voor de moesten

de waarheid verborgen is gebleven, waar ^ell's de Groot ze

voorbijzag?

De dwaling was algemeen onder de geleerden, maar niet

onder geleerden alleen. Dit laat zich begrijpen. Want, voor-

eerst, de werking der oorzaken van de ontaarding der politieke

voorstellingen was geenszins binnen de studeercellen be-

perkt; ten anderen, bestond toen, minder dan in onze dagen,

scheiding tusschen theorie en praktijk; weshalve de invloed

der wetenschap, die zich ten allen tijde een weg ter onder-

werping van de maatschappij baant, spoediger bespeurd

werd. En inderdaad de valschc notie van den Staat vindt

men overal. Bij de wijsgeeren. Gij behoeft slechts de schriften

van Locke, die zoovele bewonderaars en navolgers had, open

te slaan om hem, bepaaldelijk in zijne Two Treatises of

Government, aan de geliefkoosde hersenschim hulde te zien

brengen. Bij de geschiedschrijvers , de dichters
;

zij was met

de literatuur vereenzelvigd; zij was populair; zij behoorde

onder de loei eommunes, met wier prachtige omschi'ijving

de welsprekendheid zich te goed deed. Lessen hieruit ont-

leend vinden wij zelfs in de schriften van welmeenende

geestelijken, door wie Lodewijk XIV omringd was; zelfs in

de toespraken bij plegtige gelegenheden tot hem gcrigt. De

Vorst werd, waar cr nog een zweem was dei' pligtmatigc
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vrijmoc(lii>h(;i(l van don ovangelicdienaar, niet i;c\vczcn op

tien lioddolijken oorsprong zoowel van de beperktheid als

van den omvang zijner reglen ; althans de vermaningen

werden met republikeinsche begrippen op zonderlinge wijze

vermengd. Zoo was het, met Fénélon ; zoo met Massillon ').

e. De aard, de algemeenheid, de gevaarlijkheid der dwaling zal

nog duidelijker zijn, wanneer op haar tiveedeiiei rigting gelet

wordt.

De onvermijdelijkheid dezer dubbele rigting komt, zoodra men

het politisciie ieerj;5tuk van naderbij gadeslaat, aan het hcht. Wan-

neer de staal voor vereeniging van burgers onder een opgedragen

gezag doorgaat, dan wordt gelet of op het regt van hen die zich

vereenigd hebben, en dan is men gereed den vorst, in hoe-

danigheid van ambtenaar, tot verantwoording en ondergeschikt-

heid te roepen ;
61" op het belang des vorsten en de wensche-

lijkheid van orde en bestendigheid in het bestuur, en dan helt

men over om, met versterking van het gezag, lastige weder-

streving te bedwingen. Volgens beide gevoelens, is opdragt de

grondslag van den staat; de een beweert wat de ander ontkent,

namelijk dat de opdragt tevens geweest is afstand. Waar men

van het staatsverdrag ter regeling van het staatsbestier uit-

gaat, heeft men voor zich losbandigheid of dwingelandij;

de keus wordt door neiging, karakter en omstandigheden

bepaald.

Vergunt mij u dit aanschouwelijk te maken in twee publi-

') Fénélon zeiJe in zijne Diredions poicr la conscieiice (Tuii Rot: „ C'est

un contrat fait avec les peuples pour les rcudre vos sujets; commcncercz-

vous par violer votre titre fondamental? lis ne vous doiveut robéissance

que suivant ce contrat., et si vous Ie violcz, vous ne méritez plus qu'ils

l'übservent."— Eu Massillon iu een predicatie: „ Oui, Sire, c'est Ie choix de

la nation qui mit d'abord Ie sceptre entre les niains de vos ancêtres , ... Ie

royaunie devint ensuite riiéritagc de Icurs successeurs, mais ils Ic dureut

origiuaireineat au couscutenicut libre des sujets."



m
('islen, llohhcs eii Sidiicy ; liiiul- en lijdj^ciioolcii, iiiiiai' dooide

gebciirU'iiissi'ii die zij beleefd hebben, in le^ciioverL^rsUïIden zin,

}j;('i(!id. V('conl\viun'di<;(i beiden, nuuu' Ilol)i)(!S ()V(!i' den j)ürilein-

schen vrijlieidsgeesl , di(! zieii niel ontzien iiad de band aan den

i-elieili^chsn persoon des konini^s te le^L;,en; Sidney over de

laagbartii^e gedragint>en van vorsten die de regten der bevolkint^

ni(!t geleld en mei beloften en ceden gespeeld hadden, waren

zij begeerig om de willekeur, de een van de volksdriften (*),

de ander van hel koninklijk gezag, aan den band van poülieke

inslellingen te leggen.

Zie het stelsel van Ilobbes
;
eenvoudig, maar in dien eenvoiid

ontzettend. Ilij gaat van den natuurtoestand uit. Dcmenschen,

oorspronkelijk vrij, waren aldus rampzalig door ouderlingen

strijd. Oorlog was er van allen tegen allen. Om uit die ellende

te raken hebben zij een staatsverdrag gesloten; een verdrag

waarbij de staat gevoi'md is. Maar blijven ze nu vrije menschen

in die burgerlijke maatschappij? hebben zij hetregtden souverein

hunner keus aan den leiband hunner wispelturigheid en driften

te houden? neen voorwaar; dit zou terugkeeren zijn tot de

vroegere verwarring ; een bestendigen van het kwaad waartegen

de maatschappij ten geneesmiddel dient. De opdragt is over-

dragt, is afstand, is onherroepelijke abdicatie geweest. Het

collectief gezag der burgers is, eens voor altijd, in de magt

der vorsten geraakt. Merk nu waarheen Hobbes, door de

onweerstaanbaarheid eener valsche redenering
, gebragt is. De

vorst werd meester van het gezag. En van welk gezag? niet

volgens het historische staatsregt, door de vrijheden van onder-

danen evenzeer als door de regten van burgers, beperkt;

integendeel, van een gezag dat vrije en volledige beschikking

heeft over al wat het bereikt. De schijnbaar meest buiten-

(*) [lu tegenovergestelde rigting geldt, ook van Sidney, wat Stahl zegt

van Hobbes : „Er wurde auf seine absolutisticlie Lehre auch noch durcli einen

pruktischeu Bcvvcggruud gcführt." llechUphilus , I. 180.— Hierboven, blz. 21.]



spoiigc is hier do juiste uildiukiung von hel slelschnalig

betoog-. De vereeniging der burgers is de slaat; de wil dezer

verecniging, door de uitspraak der meerderheid kenbaar ge-

maakt, de algcmeene wil; en vermits die vrije wil zich in het

gouvernement opgelost heelt, geldt voorlaan, als ware zij de

wil van allen , de willekeur van het bewind. De slaat is een

verslindend gedierte , Leviathan , waarvan de souvei'ein de ziel

is
, terwijl onderdanen of burgers ledematen van het monster-

achtig geheel zijn. Verbeeld u niet dal hier sprake is van

stoffelijk belang. De op- en overdragt is onvoorwaardelijk en

alomvattend; eigendom en leven, wil en zielskrachten zijn ter

beschikking van de Overheid; wederstand en afkeuring misdadig;

ja zelfs , daar men , opgenomen in de algemeenheid
, gerekend

wordt ter vorming van den algemeenen wil medegewerkt te

hebben , is de afkeuring
,
waarbij men dus tegen eigen wil en

daad protesteert ,
onredelijk en zinneloos verzet. Het bevel van

den souverein is reeds, dewijl het zijn bevel is, reglvaardig

en wettig; zijn goedvinden is de toetssteen van waarheid en

regt. Aldus heeft llobbes uil hel staatsverdrag een despotisme

gesponnen, dal, om gedrochtelijke slaafschheid, .^ert^i^mne, het

opschrift nee plas ultra verdient.

Nu Algcrnon Sidney. Groolen roem heeft hij verkregen,

als deelgenoot en slagtoffer eener zamenzwering, onder de

eerbiedwaardigste martelaren der vrijheid geteld. Wij loopen

thans minder gevaar door dezen glans Ie worden verblind; sedert

men op de aristocratische overhelling van zijn karakter gelet

en ook ontdekt heeft dat deze fiere Engelschman, deze felle

vorsten-bestrijder , deze belangclooze patroon der vrijheid, met

de bereidvaardigheid der baatzucht, van Lodewijk XIV gelde-

lijken onderstand genoot. Wat heefl, in tegenstelling met den

despotischgezinden llobbes, de vrijzinnige Sidney geleerd? Gelijk-

heid is er in hun beginsel ; slechts in de gevolgtrekking contrast.

Voorzeker, zegt ook Sidney, de staat is door overeenkomst
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<icvoi'iii(l ; tic souvcrciiiilcil is iriiuiksel, ci'Oiüuiir viin licl, volk.

Maar nu verder. Zou llobbes gelijk heblxni? zou licl sciu^psel

aan die hel geschapen hecfl, de wel stellen? Neen; opdi'agt

is geen alsland , de vereeniging, die de magl aan den zoo-

genaaniden souverein verleent, is en hlijlt souverein; met

elke eigenschap d(;r souvereinileit , met het rcgl om het gezag

van den ambtenaar, ol' zaakwaarnemer, ol' gelastigde, ol'ient-

meestcr, of dienaar, te regelen, te beperken, te hernemen,

zonder maatstaf dan wat haar belieft. llobbes heeft het regt

der volken, Sidney het regt der overheid vernietigd. Maar,

gelijk llobbes dc echtheid van het vorstelijk gezag, waarvan

hij zich verdediger waant, tegen de valsche munt van despo-

tisch alvermogen verruilt, evenzoo is het bedriegclijke schijn

,

wat Sidney als vrijheid uitvent. Geene bevestiging der histo-

rische vrijheden en regten, ter beperking van overmagt en

geweld; maar eene algemeene vrijheid, die de regten bedreigt,

niet enkel van den souverein, maar van allen, ten behoeve

van hen die zich als vertegenwoordigers doen gelden van den

algemecnen wil. Langs beide wegen komt men tot dwin-

gelandij
,

hetzij door vorsten of door factiën uitgeoefend. —
Vraagt men hoe dergelijke leerstellingen, waarin zich het merk

van ongeregtigheid en ongerijmdheid overal vertoont, opgang-

hebben gemaakt? zoodra de valsche definitie van den staat

was aangenomen, werd dit onvermijdelijk. In beide schrijvers

was , met middelmatige bekwaamheid
, logische naauwgczet-

heid. Aldus levert ons dit tweetal de dubbele reeks syllogismen

,

welke, naar de dubbele opvatting, waarvoor zij vatbaar

is, in de verderfelijke definitie van den staat, als associatie,

reeds ligt.

Dezelfde strijd heeft de beoefenaars van de wetenschap

verdeeld. Niet allen zijn even consequent. Sommigen hebben

geweifeld, en, voor beide uitersten bevreesd, zonder eenheid

van beginsel, ten halve in de verderfelijke gevolgen der beide



opval liniicn licdcdd. •) Zoo wiis Piiirondorl'. wiens werk,

hoewel hel inenigen Hchtstraal bevat, op de onderstelling der

socielas civilis gebouwd is; en die, terwijl hij zich tegen

lIol)bcs verzet, den soiivcrein hel rcgl toekent om, voor het

heil van den slaat, over eigendom en leven te besciiikken.

Zoo Boehnicr, aan wien weinigen in scherpzinnigheid en

kunde gelijk zijn, en die, ofschoon hij tegen het staatsver-

drag twijfelingen oppert, telkens op grond van het wel-

zijn van den staat , aan het eigen en persoonlijk gezag

van den souverein, onder den titel van staatsgezag, cenc uit-

breiding geeft, die gelijken tred met vermeende slaatsbchoefte

houdt. — Doch er was ook meer stoutmoedige eenzijdigheid

van hen die, bij minder kunde, minder bezwaar hadden. Aldus

heeft zich eene dubbele lijn publicisten gevormd (naar mate

men de magt, óf der vorsten, óf der volken, voorstond), die

zich onderling met de hatelijke benamingen van machiavel-

lislae of monarchomacld heliben begroet. Alle deze schrijvers

,

wat zc ook stichteden, liebben op denzelfden grondslag

gebouwd; allen hun steunpunt in dezelfde heillooze dwahng

gezocht, zoodat ze ook door de menigvuldigheid en hevigheid der

twisten, in schijnbare onbetwistbaarheid won. Aldus heeft gang

zoowel als oorsprong der wetenschap , invloed der oudheid

zoowel als loop der gebeurtenissen in lateren tijd
, zamengewerkt

om aan het begrip van den staat, nh genootschap , eene kracht

te verleencn, thans nog in wetenschap en praktijk openbaar.

') „Les jurisconsultes ct les publicistes Allemauds s'imaginaieut qu'il

ne s'agissait d'autre cliose que d'iiiterprêtcr Ie principe nouveau et plau-

sible (de l'cxistence d'un contrat social) , de mauière a tranquilliser les

Princes et les peuples, et d'cviter, comme ils Ie disoient de trcs-bünne

foi, les deux exces, du machwoélisme qui cliange les Souverains en tyraiis

et du mo/uirchomacldsme c'est-a-dire de l'esprit rcvolutiounaii'c, qui fait des

peuples les assassins des rois. Mais ils ne réflcehirent pas que Terreur

fondanientale ou la caiise de ces deux écueils , se trouvait dans Ie faux

principe niêine, et non dans les conscquenccs qui en dérivcnt. " v. Haller.
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/'. Noji' 'wis ovoi- den invloed der vcii)aslcrin}^ van liet

staalsrcgt op liel ontslaan der Hevolulic.

Ook hier lioudc men hel. onderscheid lusschen de vroef'ore

onnvcnichnjien en <le Ilcvohitie l)ij uilnemcndlicid in het

oo{?. Dc invloed op revolniiën is liroot en onherekenhaar

geweest. Van verhastcring van het staatsregt was verhasterinjf

der staatkunde, der staatsregelingen, der staten zelve, het

gevolg. De gansclic historie werd naar verkeerde opvattin-

gen verwrongen; het ware doel dezer kunstbewerking was

niet binnen historisch onderzoek beperkt. De zienswijs met

betrekking tot het verledenc gaf verkeerde rigting aan de

handelwijze voor het vervolg. In fantasmagorisch zwerven

waande men nog getrouw te zijn gebleven aan de historische

lijn. Men waande ter handhaving van historische regten zich

in de weer te stellen, terwijl men op de jagt naar droom-

beelden geraakt was. De ontwikkeling der europesche rijken

werd door een heterogeen element gestoord; elke poUtische

betrekking door misbegrip omtrent den staat vervalscht. De

vorsten , die zich opperhoofden van den staat achteden,

gingen anders en dikwerf willekeuriger te werk dan indien zij,

gelijk tevoren, in eigen oog, slechts veelvermogende regenten,

uit eigen hoofde
,
geweest waren. De onderdanen , als burgers

eener staatsgemeenschap, voerden hoogeren toon, omdat de

vorst, in hun schatting, niet dan een staatsambtenaar was. De

omwentelingen der zestiende of zeventiende eeuw dragen

bijkans allerwege dit revolutionnair-republikeinsclie merk. Of

was het, om met Nederland te beginnen, hier te lande niet

onmiskenbaar? Ik weet dat men dikwerf het godsdienstig

beginsel voorbijziet; doch wij behoeven , om aan de werking van

het geloof regt te doen wedervaren, het oog niet ^oor de wer-

king ook der wereldsche staatkunde te sluiten. In den geheelen

loop der nederlandsche beroerten, is er gestadige worsteling van

het traditionele en monarchale tijgen het speculatieve en repu-



blikcinsclic. Stiiid lussclieii do veldvvinncnch! wnnljogiippcii

011 hel eclitc wezen cn karakter van den slaat, reeds in

den aanvankelijken wederstand tegen Filips II merkbaar, duide-

lijker nog in de aanmatigingen der Staten , tegen den Koning niet

slechts maar ook tegen Matlliias cn Anjou , niet het minst tegen

Willem I, is daarna, in de meikwaardigejaren van Lcicesters be-

wind, voortgezet en, door de inrigting van het Stadhouderschap,

van lieverlede ten gunste van het nieuwe systema beslist. Ook in

Engeland had de godsdienst meer invloed dan gewoonlijk door de

historieschrijvers erkend werd ; doch tevens was er miskenning

van den aard der souvereinileit, overdrijving der volksrcglen

,

idealistische voorstelling van een gemeenebestelijk staats-

beheer. Dit bleek vooral in de omwenteling van IG^Ü, ook in

1688, ook in de wijs waarop, ongeveer een eeuw later, aan

de overzijde der zee, de nakomelingen van hen die met de

puriteinsche godsvrucht ook algemeen-republikeinsche voorstel-

lingen naar Noord-Amerika hadden overgebragt, zich gedragen

hebben in hun dikwerf kwalijk begrepen en kwalijk beschreven

strijd. — Wat zou ik verder aanwijzen wat de gansche toe-

dragt en ontwikkeling der gebeurtenissen u voorlegt? Was die

werking algemeen, zij was tevens noodlottig. Er kon in den

Staat geen eendragt cn harmonie zijn, omdat wederzijdsche

eerbiediging van regtcn ontbrak. De verscheidenheid van stand-

punt bragt mede dat, over en weer, door stelselmatig

overschrijden van eigen regt, het regt van anderen te niet

ging; dat Overheid en bevolking, ieder voor zich, in den

grönd der zaak, volledige onderwerping begeerde en naar

onbegrensde oppermagt dong; dal er onrust was, en gesta-

dige spanning, en onvermijdelijke botsing. De theorie was

vijandschap ^tusschen vorst en onderdaan ; daar de onderdaan

in den vorst bijkans een geweldenaar, de vorst in den onder-

daan bijkans een opstandeling zag. Zoo deze tweedragt niet

door overlevering en gewoonte langen tijd geneutralizeerd



was, viocL^tü' rccïds /oii iiuüi {^o/ifM lirl)lit'ti wal lit'l /iiirijk

gezegde van llurke, mei liel oog op cl(! levolulie-begrippeii ,

voorspell : „De koning wordl uil slaalkunile lyran, als de

onderdaan uit beginsel rebel wordt.

"

Van rcvolnlicn sprak ik ; maar boe was bet met de groole

omkecring van denkbeelden , die bet onderwerp is van onze

bescbouwing? is de Revolutie bet gevolg der verbastering

van het staatsregt?

Oppervlakkig is de minste twijfeling vreemd. Immers, zegt

men , de revolutionaire tlieoriën zijn die welke door u zoo even

aangeduid zijn, volkssouvereiniteit, maatscbappelijk verdrag,

verantwoordelijklicid der overheid, en, zoodra er volksonge-

noegen is, heiligheid van den opstand. De Revolutie is voort-

zetting, volmaking van wat in de vroegere omwentelingen was

begonnen; algemeenmaking en popularizering van wat te

voren het wetenschappelijk eigendom van bet verlicht en be-

schaafd gedeelte van sommige natiën .was. De Revolutie is

niet anders dan verwezenlijking der republikeinsche denkbeelden

onder constitutionele vormen ; met te niet doening van al wat

vroeger aan volledige toepassing in den weg gestaan had.

Ik twijfel of dit beweren juist is.

Deze theoriën zijn gepopularizeerd ; dit is buiten geschil. Maar

hoe? door de wetenschap alleen? heeft de studie der geleerden

zich van de volksovertuiging meester gemaakt? of wel zijn de

natiën in een toestand geraakt, ten gevolge waarvan de weten-

schap zelve, in de uitbreiding en opscherping van de reeds

buiten baar verkregen uitkomsten, eene openbaarmaking te

meer werd van de algemeene denkwijs? De wetenschap, ten

ware zij weerklank van het volksgevoelen is, verkrijgt niet

ligt populariteit. Indien ze kan gezegd worden de maat-

schappij te vormen, zij wordt meer nog zelve door de maat-

') „Kings will be tyrants from policy, wlien subjects are rebels froni

principle."

9



sfliiippij }>CAvijzif^(l en [icvorind. Üok o[) liaar is de spreuk

toepasselijk: „la litérature esl l'expression de la socicló."

Mijne IwijrcliuL; wordt bevestigd, wanneer ik de t epnhlikeinsche

met de revolulionaive tiicoriën vergelijk. De overeenkomst is

troiïend, maar gelijkvormigheid is geen gelijkheid. In de IH^ eeuw

vinden wij terug wat wij in dc vorige eeuwen gezien hebben;

doch wij ontvangen het, ofschoon in dezelfde gedaante, door een

ander beginsel tot hoogeren graad van verderfelijkheid bezield.

Vroeger hadden wij met politische dwaling, thans hebben wij

mol sociaal wanbegrip te doen. Vroeger kon de werking, door

hoogcr beginsels, gestuit of ten minste verzacht worden; nu

geldt het wanbegrip, met verzaking van de godsdienst, zelf

voor hoogste beginsel. Wanneer het stelsel van Sidney of

Ilobbes, bij analogie of gevolgtrekking, ingreep op de regten

en pligten van burgerlijken omgang en familieleven, werd

dit wroeten in de ingewanden der maatschappij als laakbare

anomalie beschouwd; i\] stuitte af op het instinkt en geweten

van volken en vorsten. Wat anomalie, wat abnormaal was,

is, in de Revolutie, wettig en normaal geworden. Het instinkt

cn het geweten zijn toegcschroeid. De sociale revolutie heeft

niet enkel polUischen, de populair geworden revolutie heeft niet

enkel wetenschappelijken grond. Wij zullen nimmer haar wezen-

lijk karakter begrijpen , zoo we niet in het oog houden dat

zij het gewrocht is van eene meer algcmeene oorzaak; van

eene wereldcrisis, tevens crisis in de geschiedenis der chris-

telijke kerk
;
tijdperk van verval en afval , van strijd tegen het

Evangehe, op het gebied der wetenschap en praktijk; van

systematisch ongeloof, waarvan het merk in eene reeks van

politische stelsels en van gruw-eldaden geprent is (*).

(*) Over de Udorbiche üualsoormen , in liaar monarchalen oorsprong (-i'' lezing)

en caesarUtisch-republikeüisclie outwikijeling, zie ook de Prolégomènes van dc

Arcfiives de la Mahon d' Oi-anrje-Nassau ,
1'' S. Tonie I. (2c édit,.), p. 76*—94*.

Omtrent de valsclie notie van den ünat (biz. 1 10— 120), is zeer merkwaardig
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Do ht'dciikiiit; is wellii;!. op^crczcM ol' ik iiici
,

bij de vcr-

bastcM'inj:;- van hel. slaatsrcgt, oiiiircnl inulccli^rii invloed

der llci voi iiiiiij;' een partijdig' stilzvvijj'cii Ixnvaaid licb. Miiniicn

wier oordeel ik prijs slel, incerKui dnl ik over 'l algemeen Ie

weinig" let op hel democrallsch hei/inscl in de t/eneefsche kevkher-

vormÜK/ ; grondslag' van een christelijk liberalisme, hemelsbreed

versi'liillend van het liberalisme der ongeloovige hlozolie. Zij gaan

verder en beweeren dat ik, door Von llaller geïnnuenecerd , een

legitimistisch stelsel voorsla, dal eerder in Ie piKhoiiiy Sl.Ger-

main dan in hel oude Holland t'hiiis hoort.

Verwacht geene uitvoerige zelfverdediging. Beklagenswaard

ben ik, zoo veeljarige moeite aan iiislorie en slaalsregt besteed

mij tot een politicus gevormd iieel'l in den bekrompen zin der

eene bcoordccling der Mén/ oires van Guizot {Revue des Denx-Mondes, Juin

1859 p. 179—209) door Renan. Daarin toont hij den onberekenbaren en schade-

lijken invloed der overneming van het antieke «/««fobegrip. „ L'état ancien est

absolti. On partait de cette idéc que la communauté peut tont sur ceux qui Ia

composent, qu'il n'j a pas de résistance légitime contra Fétat
,
que l'individu

n'a Ie droit de se développer que selon la loi de VélaV.' — Dit was Vidoldtrie

de téiat. Bij Grieken en Romeinen verklaarbaar en gewettigd door het exclu-

sief-nationale der heidensche godsdiensten, ten gevolge waarvan er niet vereeni-

ging slechts, maar ineeusmelting van kerk en staat was".—• Les publicistes du 16''

siècle rcprenuent les principes de 1 etat a, Ia manicre grecque et romaiue . .

.

La pure conception del'antiquité rcprend Ie dessus. L'état redevient souverain

absolu. .. La vraiecause des révolutions est la notion de l't'iai qa'i est résultée

de l'action combinée de Richelieu, de Louis XIV, de la république et de ce

qui a suivi. Ou ne sortira de l'ère des révolutions qu'en réforniant cette idéé
;

on ne réforme l'idée de 1 etat qu'en la corrigeant par l'idée de Ia libcrté."—
Renan ziet echter het karakter van de Revolutie in haar atheistisehe strek-

king en algemeenheid voorbij: „la révolution franpaise ne fut pas un fait

général." Vandaar dat hij slechts een politiseh misbegrip ontwaart in de

logische gevolgtrekking eener anti-christelijke theorie. Het eerste stelt hij met

zijne gewone scherpzinnige klaarheid in het licht. De staat werd overneming

van „Ie Ccsarisme démocratiqnc de l'époque romaine." Doch, op zijn stand-

punt, ontgaat hem dat deze cesarislhche staat sleciits historisch verschijnselen

regeringsy(wv« is, de revolutionaire staat daarentegen de incarnatie eener onge-

loofsleer , die op staatsvergoding , als dogma , uitloopt. „ La révolution u'est pas

un fait particulier a la France, un fait ga/dois, commeM. Renan rimaginc,mais Ie

fait Ie plus universel du monde moderne." Lejiarli anüréo. p. 39.]



rransclie logilimislon ; (o( ijverii; voorstander van een slclsel,

den vrijen Nederlander onwaard. Apologie zou te ver leiden;

ook is, tegen dergelijke aanklagl , de geheele reeks dezer

voorlezingen cm plcitmemorie. Een enkel woord evenwel over

liet deniorratisrh kerk-beginsel van Gcnève en zijn politisch-

republikeinschc werking. Hier althans heb ik Von Ilaller niet

tot leidsman ').

Wat bedoelt men door dit beginsel? den consistorialen \orm

,

met eenige wijziging ook elders , waar het calvinisme de over-

hand had. De kerkinrigting te Genève was niet democratisch,

maar veeleer aristocratisch, of beter nog, theocratisch. De

Protestanten, ook naar de calvinistische kerkorde, hebben zich

aan de pauselijke tiranny ontwrongen , niet om voor de wissel-

vallige mecningen eener meerderheid te bukken, maar om aan

den eenigen Meester onvoorwaardelijk onderdanig te zijn; om,

naar het rigtsnoer des Bijbels , te leven onder het gezag van

Hem die, onzigtbaar, door Woord en Geest nabij, hoofd der

Gemeente en Koning zijner Kerk is. Grooten invloed kan de schijn

eener gemeencbestelijke inrigting in een kerkeraad of consistorie

niet gehad hebben, daar men , sedert lang en telkens , in corporatiën

van menigerlei aard, niet enkel schijn, maar wezen van het

republikcinsch beheer ontmoette. De wederkaatsing van een

republikcinsch ideaal was zoo menigvuldig , dat de opkomst der

') Ik zou niet durven ontkennen dat misverstand van den aard en het

wezen eener Kerk tot de algemccnwording van liet republicanisme lieeft

medegewerkt; maar Von Hallor miskent het beginsel der Reformatie, wan-

neer hij , sprekende over „ ie système républicain des consistoires ou syno-

des ," zich dus uitlaat : „ La nature des choses ne laissa donc qu'un seul

parti a prendre ; celui d'avoir recours a 1'autorité séculiere , de reconnaitre

autant d'églises chrctiennes qu'il y a de souverains temporels, de faire

évêques suprcmes , et par conséquent papes , les différens princes , d'intro-

duire enfin, au lieu de la papautc, la Ccsaro-Papie, qui placel'cglise dans

la situation la plus précaire, et cxposc la rrligion mêmc a n'ctre plus que

Ie jonet d'intércts puremcnt tomporels."
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consisloridn sledils onl)e(lui(icn(l loevoo|^sel zijn kon. IUmkIs

Marnix \m)i\ iiiel Icedwozen opi'oincrkl dal dc naam der

conddoriën hatelijk was; doch hij wie en waarom'/ hij de

tegenstanders der Kerk , omdat in hun oog pliglmatig hescher-

mcn tegen aristocratische alhemoeijing met democratiscli oproer-

stoken gelijk stond.

üe grond der aanklagt hgt dieper. Al is de kerkorde vrijgepleit,

het calvinisme hlijft verdacht. De repuhlikeinschc geest van het

kleine Genève, gelijk het door Calvijn hezield werd, heelt zich

door zijne leerlingen en geloolsgenooten aan andere landen

medegedeeld. Repuhlikeinsche rigting was er hij de Calvinisten

,

in de welcnschap evenzeer als in de praktijk.

Ik ontduik de tegenwerping niet. Ik weet wal door calvinis-

tische geleerden, Languet en Iloltoman en anderen, in rcpu-

hlikcinschen geest te hoek is gesteld. Ik ken de geschiedenis

der Hugenoten en Puriteinen; de vraag hlijft: is wal men

hedoelt, aan het Calvinisme, of aan Calvinisten, aan helijdenis

of helijders te wijlen?

Aan Calvinisten. Ecnigermate ; evenwel ten gevolge, niet van

kerkgeloof of kerkinrigting, maar van de omstandigheden,

waarin zij verkeerd hehben. Zij leefden gedeeltelijk in landen,

door politischen invloed , reeds vroeger en zonder hun toedoen

gerepublikanizeerd. Zij leefden, van wege hun geloof, door-

gaans in de verdrukking; menigwerf, door vervolging ten

bloede toe , lot zelfverdediging genoopt ; aldus meer dan anderen

gezind om ook in krachtigen weerstand pligtmatige handha-

ving van volksregten te zien. Languet en zijne medestanders

,

geleerden en kinderen van hun tijd, hebben zich, evenmin als

roomschgezinde publicisten , van de heerschende vooroordeelen

vrijgewaard; doch niet de godsdienst was oorzaak eener dwaling,

die zij met de felste vervolgers van hun geloof gemeen hadden.

Dwaling; want ook wij mogen niet hij hen lofwaardig christelijk

liberalisme noemen, wat bij anderen, ook naar ons inzien,



jaiiiiiicrliikc veiw iuiiiii; v;in Itci^rippcn oiulrenl de liislorischc

hclrclvkini; van vorst en onderdaan geweest is.

Niet aan liet calvinisme. Waar de aanklagt het calvinisme

ticldt, heell Calvijn regt van spi'okon; en wat is liet slaalsrcgt

van Calvijn? Kurger van.Genèvc, gaf hij aan de republiek de

voorkeur; doch hij gal' aan onderdanen den raad niet om naar

de regtcn van hiirf/ers te slaan. In zijn hoofdwerk sehrijlt hij:

,,Si ceux qui par la volonté de Dieu vivcnt sous des Princes et

sont Icurs sujets naturels, transl'èrent cela ;\ eux
,
pour être

tentés de faire quelque révolte ou changement, cc sera non

seulement une folie si)éculation et inutile , mais aussi méchanle

et pcrnicieuse". Wij behoeven slechts onze calvinistische

kerkbelijdenis te raadplegen, waüv ook \an koningen en prinsen

door God verordend
, gewag wordt gemaakt. Doch wat spreek

ik van belijdenissen en geschriften ? Calvijn was geloovig christen

;

niemand heeft zich, meer dan hij
,
metnaauwgezetheid gehouden

aan de Heilige Schrift. Van hem was geene schriftverdraaijing

te wachten, die aan republikeinsche misvorming van het staats-

regt voet geeft. Schriftmatigheid was de leus van het calvinisme

in alles. Wanneer wij in onze calvinistische voorvaderen moed

en volharding wenschen te prijzen, laat ons de bron hunner

voortrefTelijkheid zoeken in hun ongeveinsde godsvrucht, waarbij

men, omdat men God vreest, voor aardsche maglen, die men

om zijnent wil eerbiedigt, onbevreesd is. Laat onshet steunsel

hunner zielskracht erkennen in het doorvoed zijn met de ziele-

spijs van Gods Woord, die tegen laaghartigheid evenzeer als

tegen hooghartigheid versterkt. Laat ons de onverschrokken-

h(!id
,
op slagvelden en raadzalen , zoowel als op moordschavot-

ten , aileidcn uil hun gewapend zijn mei het zwaard des Geestes

,

met den Bijbel , waarmede men , ter nakoming van de bevelen

Gods tegenover medestervelingen, geen gevaar ontziel, geen

gevaar kent, bij de belofte: „zijl getrouw tot den dood en

Ik zal u geven de kroonc des levens."
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Voorzeker de calviiiislisclie leer lieel'l iiooil iiiiar lepubli-

canisme geleid. Niet enkel o\) de h^er, ook op de daad mag

ik mij beroepen. Misschien iiel) ik reeds te veel toegegeven,

toen ik zeidc dat de Calvinisten, om de omstandigheden,

somuijlen tot gevoelens die met de eerbiediging der overheid

niet strooken , verleid zijn. Althans, zoo dit bij sommigen het

geval geweest is, het tegendeel had evenzeer bij anderen

plaats. Üok hier is het noodig voorstellingen, uit de geaccre-

diteerde voordragt der historie ontleend, te herzien. Verwon-

dercnswaard , alleen door geloofskracht verklaarbaar was, bij

de aanvoerders der Calvinisten in Frankrijk en elders
,
geduld

,

langmoedigheid, begeerte naar verzoening, ontwijking van rebel-

lie, beperking van tegenstand binnen eene zcllVerdcdigingdiemet

de pligtmatige belijdenis van Gods Woord in verband stond; te

meer opmerkelijk in mannen, zoo als Coligny, met repubhkein-

sche leerstellingen, die hun zeer te stade zouden gekomen zijn

,

bekend. Zoo dikwerf de Calvinisten tot het opvatten der wapenen

tegen den vorst werden gedwongen, ontstond er tegen hen,

die zich daartoe, in rcpublikeinscben geest, onbezwaard achtten,

evangelisch verzet van den kant der zoogenaamde ultra-calvinis-

ten. Ter zijdestelling van het regt der overheid en wereldsche

behartiging van tijdelijk belang keurden zij af met de uiterste

naauw'gezetbeid. — Zoo was het in Frankrijk. Teederheid van

geweten gaf aan hen die staatkundig overleg meer dan christelijke

naauwgezetheid ten rigtsnoer schenen te hebben , den dubbcl-

zinnigen naam van PoUtieken. Zoo was het elders, zoo was

het ook in Nederland, waar het calvinisme de overhand en

de geloofsvervolging overmaat van felheid gehad heeft. En

wat zien wij? matiging, zelfbeheersching, verzoenlijkheid, en,

bepaaldelijk bij de strenge calvinisten, weerzin tegen al wat

met het gebod „Alle ziele zij den Maglcn over haar gesteld

onderworpen" in tegenspraak scheen. Dikwerf waren Jan van

Nassau en Datheen niet U\ bewegen tot hetgeen zelfs Willem 1
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ol' Alai iiix oorbaiir on oiihenspelijk aclille. MreiiL^l u d(;n naam

van Dathccn, beeldenstorm cn onlusten te Gent, en onhandcl-

haarlicid der Ilervormdenjegcns de Roomschgczinden te binnen.

Ik verdedii;- dert^elijke buitcnsporigbeden niet; maar ze waren

bet gevolg- der overtuiging dat God wegruiming der erger-

nissen, naar bet voorscbrift van zijn Woord, zoowel van bet

volk als van de overbeid, eiscbte; gelijk de liandelwijs der

scbotscbe protestanten met Maria Sluart in verband stond

met bet denkbeeld dat, in een tbcocratiscben staal (en die

was er, meenden zij, regtens overal) moord en overspel, ook

waar bet misdrijf door vorsten gepleegd is
,
volgens de godde-

lijke Wel, moet worden gestraft. De verdediging neem ik niet

op mij ; doeb ijver zonder verstand of een te ver gedreven

tbeoeralisme heeft met den invloed van republikeinsche staats-

begrippen niets gemeen. — Maar, zegt iemand, de Acte van

Afzwering van 1581 , met baar tbeoriën van den voor bet volk

gescbapen vorst, en wat dies meer zij! Gij vermoedt welligt

dat ik dit bezwaar, als zijnde het moeijelijkste , bet laatste

bijgebragt heb. Integendeel; geen tegenwerping, die ik gemak-

kelijker wederleg. Wanneer men deze belangrijke Acte, het

staatsstuk, de daad, waarvan de onafhankelijkheid der Vereenigde-

Nederlanden dagteekcnt, aanvoert, gelijk de Gerlache in 4830,

nemine contraclicente , in de Tweede Kamer, ten bewijze van

„Ie dogme de la souveraineté populaire, issue cn quelque

sorte du Calvinisme", ') is het genoeg te doen opmerken dat

de uitdrukkingen waarop men doelt, ten onregte uit het calvi-

nisme werden afgeleid. Do naauwgezette partij beeft, zelfs na

veeljarig lijden , dezen beslissenden stap , niet om bet gevaar, maar

uit pligtbesef, met leedwezen en bekommering aanschouwd.

') llistnire du Rot/aume des Pap-Bas depiiis 1814 jusqn^en 1830 par de

Gerlache(1839. 1. p. 494),
—^Eeii werk, voor de kennis der oinkeeriiig van zakeu

belangrijk, doch waarbij ecu geest des ondcrscheids tc pas {Arcldees

de la MaisoH d'Orange-Nansau, I. (2 éd.) 5)*.)
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Slrciij;c Calvinisten deinsden liiervooi' lei u^ , maar repidjliivciii-

schc llicoriëii kwamen, ter doordrijving- van de staatsrcgtelijkc

breuk, op den voorgrond. Om iUm Uoomsclien, talrijk in den

lande, te believen, werd do drangreden die, in hvX oog der

Hervormden, alleen den al'val regtvaardigen kon (liet weigeren

van gevvctensvrijlieid om God te blijven dienen) in de schaduw

gesteld. (*)

Dc verdediging der Reformatie ga ik thans beproeven
,
tegen

scherper verwijt. Immers van de Hervorming wordt beweerd

,

niet enkel dat zij eene republikeinsche rigting gesteund heeft,

maar dat zij de oorzaak geweest is van de Revolutie (**).

(*) [Vergelijk Fencheidenhedeii , blz. 99, vgg. — „ On avoit par ménage-

ment euvers les catholiques, omis ou du moins voilé Ie motif principal,

et, a vrai dire, Ie seul qui rendit l'abjuration inévitable, Ie refus coustant

de tolérer l'existence publique des Egiises Kéformées." Archives, P Série,

VII. 589.]

(**) [Tusschen deze beoordecling van het calvinisme en die van Stahl
,
ijverig

lutheraan, is eene nuance misschien, geen wezenlijk verschil. De loop der

omstandigheden bragt meê dat, in de Gereformeerde kerk, de hervorming,

zoo als Stahl schrijft
, „ einen entschieden politischen Character" aangenomen

heeft. Ook is het bekend dat de grondslag der kerkiurigting („ dasz nach

unabiinderlicher göttlicher Orduung divino, die Christliche Gemeinde der

Heiligeu die oberste Gewalt in kirchlichen Dingen haben müsse"), vooral waar

dc kerk aan vervolging van staatswege bloot stond
,
uitgestrekt werd tot de

stelling „dasz die Gemeinde der Heiligen, das Volk Gottes
, überhaupt,

und daher auch für den bürgerlichen Zustand, von Gotteswegen die oberste

Gewalt habe und deszhalb Könige die Gottes Gebot widerstehen, abzuset-

zeu, zu richten und zu strafen befugt, ja verpflichtet sey." Geschichte der

Rechtsphil. S. 291. — In zoover is het aannemelijk dat ook het calvinisme

of protestantisme de bron was van „ die praktische Wendung und die

Energie", waardoor het Natuurregt op de leer van Rousseau en van

de Revolutie uitliep. „ Aus dieser Lehre gingen die machtigen Bewegungeu

in Schottland und England
,

ging in Eugland namentlich die Staatsum-

wülzung hervor, die man , unbeschadet tiefbegründete Verschiedenheit , dennoch

mit Recht als die Vorlaüferin der französischen zu betrachten pflegt."

t. a. p. — Doch Stahl, onpartijdig evenzeer als scherpzinnig, vermeldt tevens

dat dc eigenaardigheid der hervormde kerkorganisatie, met die der Luthcrsche
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kcik vergeleken , ook een zeer weldadigen invloed uitoefent op dc ont-

wikkeling van het stuatsicgt, cn tot de wensciiciijkheid van gemeen overleg

tusschcn vorst en onderdanen leidt. Wanneer van Alleenliecrseliing in

den eigenlijken zin spraak is, geeft, volgens liem , dc Luthersche kerk

„ fiir monarcliische Loyalitat das stiukste Fundament;" daarentegen ligt

in de Gereformeerde kerk dc oorsprong van de engelsclie monarchie, van

dc noord-amerikaanselie democratie , en van het welbegrepen constitutionele

staatsregt , dat is van de aan Gods ordcnhtg gebonden staatsburgerlijke

regtsgemeenschap ouder elkeu regeringsvorm. Dc Gereformeerde Kerk

,

het calvinisme, moge in strekking republikeinsch zijn, liet is in beginsel

met nadruk anti-reoulationair. — „ Die iiclite rcfonnirle Kirclie nach dem

Vorgange Caloins ist dcm Revolutioniiren ausdrücklich eutgegen ; aber sic

neigt zum Republicanisehen und pflegt überwiegend das Moment der

gesetzlichen Orduung vor der persönliclien Autoritat und dem Bande zu

ihr. Die reformirte Kirche hat demnach cincn wcsentlichcii Autlieil au

Begründuug der achten bürgerliclien und politisclicn Freiheit der ueuen

Weltepoche, aber einen niclit minder wescntliclien au Erseliütterung der

mouarchischen Autoritat. Aus dem 1'uritauismus ist die coustitutiouellc

Monarchie Englauds und die Democratie Nord-America's hervorgegangen,

welciic die ganze politisclie Bewegung in Europa so machtig bestimmten.

Namentlicli , was in der constitutionelleu Monarchie Englands Biirg-

scliaft des gesetzlichen , nach öffentliclier Notlnvendigkeit geordueten Ge-

nieinwescns ist, und nicht minder, was in ihr Uebermacht der parlamen-

tarischen und zuletzt der Wühlermajoritaten ucber die Krone ist, beides

ist hauptsiichlich das Werk der puritauischeu Parthey." 'Die lutherische

Kirche und die Union (1859). S. 02. — Ook elders, waar Stahl in zijne

analogicn tusschcn jiurilaimme en reouluéie , m. i., misschien te ver gaat,

stelt hij, te midden van scliijnbare verwanhchap , de tegenstrijdigheid der

beginselen in het liciit. „Deunoch ware es ein Irrtiium, dasz der Purita-

nismus seiion desselben Gcistes sei, wie die Revolution. Nach ihrem

innersten Geiste sind Puritanismus und Revolution sich nicht vtrwandt

,

soudern entgegengesetzt. Die Revolution stcUt alles auf den' Willen des Men-

sciien und zum Zweck des Menschen. Der Puritanismus stelt alles auf

Gottes Gebot und zur Elire Gottes ". Die Parteien in Staat und Kirche. S. 53.—
Vergelijk, over de scliittcrende uitkomsten van puriteinsciie veerkracht,

Jrchioes de la Maison d'Oraiige, S. II. ïomc II. p. cxxxix.]



VII.

HERVORMING. {')

Li^t in dc Reformatie dc oorzaak der Revolulie? Zeer

velen liebben dit beweerd.

Bijkans alle Roomschen die waarlijk roomschgczind zijn.

Mannen op het gebied der wetenschap beroemd; dc gansche

school van de Ronald, Ie Maitre, dc la Mennais. Hun redene-

ring is aan de onze nagenoeg gelijk. Ook voor hen is de omwen-

teling niet uit louter stoffelijke oorzaken verklaarbaar. Ook zij

zoeken haar oorsprong in de ontwikkeling van ideën; ook zij

beweercn dat de revolutionaire theorie niet enkel aan verbas-

tering van het staatsregt is tc wijten. Ook zij betoogen dat

de poUticke brandstof door het ongeloof werd aangeblazen

tot revolutionaiz'cn gloed. Maar wie draagt, volgens hen, van

dit ongeloof de schuld? de Hervorming. Waarom? omdat zij

dc souvercinitcit der rede, en alzoo een beginsel van ongeloof

en van opstand, op den voorgrond gesteld heeft. Elders ')

heb ik een aantal plaatsen aangehaald uit hunne geschriften;

ik vergenoeg mij thans met een citaat uit de la Mennais : „ La

Réforme ne fut, dès son origine
,
qu'un système de philosophie

anarchique et un monstrueux attentat contre Ie pouvoir général

(*) [Vergelijk met deze lezing het vertoog Fri/icijie et connéquences de la

Réforme; in Archices de la Maison d'Orange-Nassau, V Serie I. (2" cd.)

Pfolégomhies
, p. Oi*—118*.

') Aixluces, X. ii. pl. p. IOC*, svv.
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qui rói^il la sociélé des inlelligcnccs. Ello fit rcculei' rcspiit

humain jusqu'au paganisme. ')

Dezelfde stelling wordt verdedigd, doch in anderen zin,

door al wie zich op den naam van liberaal verheft; zoowel

pseudo-roomschen
, doojr uiterlijkcn band aan Rome gehecht,

als protestanten, voor wie de kracht en waarde der Hervor-

ming enkel in het protesterend element ligt. Volgens hen allen

is de strekking der Revolutie weldadig, al hebben misbruiken

en gruwelen haar afzigtelijk gemaakt ; het zonnelicht is niet te

miskennen , al is het in de nevelen van den morgenstond gehuld.

De Revolutie, ten doel aan doorgaans kleingcestigcn laster, heeft

menige verkeerdheid weggenomen, menige verbetering bewerkt;

zij zal het bij toeneming doen, naarmate zij uitbreiding en rege-

ling ontvangt. Van waar deze heilzame rigting? de menschelijke

geest, van boeijen losgemaakt, overwon alle beletselen op den

weg naar waarheid en vrijheid. En van wanneer dagteekent die

emancipatie? van den gezegenden tijd der Hervorming, toen

de vrijheid van onderzoek het eerste en gewigtigste geloofs-

artikel werd. — Van dezen gang der redenering zijn tallooze

voorbeelden overbekend. Ik noem slechts Cousin en Guizot. De

eerste schrijft : „ La philosophie indépendante commence avec Ie

seizième siècle, grandit avec Ie dix-septième, et triomphe avec

Ie dix-huitièmc. Le seizième siècle est Ie commencement de

la révolution pliilosophique , faible a la fois , ardente et aveugle

,

commc tout ce qui commence; le dix-septième l'asscoit et la

régularise, le dix-huitième la généraUse et la répand. Tels

sont les trois périodes de la révolution qui a enfanté la philo-

sophie moderne." -) — Guizot beweert: „la Réforme est une

grande tentative d'atTranchissement de la pensee humaine;el,

') /. /. p. 111. Telkens maakt hij gewag van „riuliine conuexion du

Protcstautisme avec la Philosophie moderne." I. 57.

nisL de la Philusophie du 18*^ siècle. I. Gl.



poui' appclci' les clioscs par leur noiii , iiiK! iiisui icclioii de

respril. Immain contre lo pouvoir ahsolu dans l'ordre spirituol...

La crisc dii siM/irinc siècle irétait pas siiiijjlcnieiil rélbrmatrice;

olie clait csscntioUciiKMit révolutionnaiie. II esl iiiipossil)lc de

lui cnlcvcr cc caraclère , scs mériles el scs viccs." ') En wilt

gij nneci' lofredenaars, ik noem ii allen, die in godgeleerdheid of

wijsbegeerte, historie ol' letterkunde, zonder Christenen in het

hart te zijn, van de Hervorming melding hebben gemaakt:

alle lilozofcn die geen ehristen-wijsgeeren geweest zijn, alle

neologen , alle rationalisten ; ik noem , om het tegenwoordig

belang der zaak, de theologische school die in ons Vaderland

,

wclligt ook om van haar oppervlakkigheid zelve, thans zooveel

opgang maakt, de zoogenaamde Groninger-school, die zich niet

ontziet vrijheid van onderzoek, zonder perk of maat, als de

leus der Hervorming van de zestiende eeuw en als heden-

daagsch model , te beschrijven.

De stelling is onwederlegbaar , indien de onderstelling juist

is. Dan zie ik ter verdediging der Reformatie geen kans. Berust

zij op ter zijdestelling van gezag en op vrijheid van onder-

zoek, dan geldt het gezegde: „Tout systèmc religieux fondé

sur l'exclusion de l'autorité, renferme en son sein l'athéisme,

et l'enfantc tót ou tard. L'anarchie politique n'est qu'une des

faces de Tanarchie religieuse. " Er is dan onmiskenbare

overeenkomst en verwantschap, zedelijke analogie en gene-

alogie tusschen het beginsel van Lutlier en de leer door

Voltaire en Rousseau gepredikt, door Robespierre en Marat

in praktijk gebragt.

') Cot/rs (Tllistoire moderne, L. 12. p. 18 et 22. — [Later (1850) erkent en

verklaart hij dat de Hervorming ook nog uit ecu ander en lipoger beginsel

ontspruit. „Ce n'ctait pas uniquemcnt peur secoucr un frein, c'était aussi pour

professer et pratiquer uuefoi, que la rcforme du lö" siècle a éclaté et per-

sévéré; Ic mouvenient a etc, dans son principe, esseidiellcmeul relif/ieH.r."'\

De la Mennais.



Dolh is (Ie liypolliese \\a:u? neon. Hol is thans nicl

inoeijclijk haar onjuistheid Ie doen inzien.

Vroeger wel, om de nieni<;vuldii5heid en allccnhcei'sehinLi-

der vooroordcelen op hisloriscli gebied. Nu daarentegen is

het tijdperk der Hervorming zoo zeer, door uitgave van stukken

en geloolsherleving, loegelieht dat men weldra het misver-

stand, langen tijd algemeen en verschoonlijk, niet ter goeder

trouw zal kunnen begaan. Is dit zoo , dan mag ik mij te minder

onttrekken aan het wederleggen cener dwaling, die, onder

den voini van beseluddiging of lofspraak, de Hervorming,

van zegen, in vloek der Christenheid zou herseheppen, en

die, omtrent oorsprong en geneesndddel der Revolutie, voor-

stellingen wettigt, welke met gronddenkbeeld en lioofdbcdocling

dezer voorlezingen in tegenspraak zijn.

Let op bet beginsel der Hervorming, op baar leer en op

haar werking.

Het beginsel. — Is het vrijheid'! Do Hervorming, gelijk bet

Evangelie, predikt vrijheid; maar vrijheid in onderwerping

gegrond. Onderwerping aan Gods Woord en wet , onder-

werping aan elke waarheid uit Gods Woord afgeleid ; aan elk

gezag van Gods gezag ontleend. Vrijheid ter pligtbetrachting,

vrijheid van der menscben willekeur, om den wille Gods

gehoorzaam te zijn. — De Hervorming wil vrij zijn van

menschelijke traditie, waar deze den Bijbel weerspreekt; vrij

van menschelijk bevel, waar dit tegen de bevelen Gods strijdt.

Zij wil biddend onderzoek van Gods Woord; niet om de

Openbaring voor de Rede, maar om de vermelelbeid van bel

verstand voor bet hooger licht der Openbaring te doen

zwichten. Wetende dat alle Schrift van God ingegeven is,

geeft zij den Bijbel aan allen in de hand , niet omdat zij op der

menscben eigen wijsheid rekening maakt, maar dewijl zij pp
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helol'lo (les llcilim'ii (leesles verlromvl , en de naliiiirlijke

nicnsch niet begrijpt de din};en die des (leestes Gods zijn.

De Hervorming wil vrijheid, niet om aan Vorsten ol' Overheden

dc wet te stellen; niet oni /ieh poHtische voorrcgtcn te ver-

sohaiïen; niet oni dc vi'ijheid tc hebben, als deksel d(;r

boosheid, maar als dienslkncehtcn Gods. Vrijheid om God te

dienen, om den Heer te belijden. Geen vrijheid om in eiken

staat elk gevoelen uit tc spreken en aan te prijzen, maar

vrijheid om, waar de overheid zich christelijk noemt, dc

geboden van Christus te onderhouden, of, zoo pligtvcrvulling

belet wordt, naar elders, ter opvolging van wat de consciëntie

voorschrijft, te wijken. De Christen weet: „indien de Zoon u

zal vrijgemaakt hebben, zult gij waarlijk vrij zijn." Vrij van

den vloek der wet, vrij van de heerschappij der zonde, vrij

van het verderf. Waar over Aardsche Magten spraak is,

kent hij eene vrijheid ook in het dienen; vrijheid om, in elke

betrekking, dienstknecht van God en, in zijn dienst, dienaar en

onderdaan ook van de menschen te zijn.— Is dit beginsel van geloof

en gehoorzaamheid twijfelachtig? is de uitdrukking daarvan inde

schriften der Hervormers of in de belijdenissen der evangelische

Kerken dubbelzinnig? Deze laatsten althans zijn eenstemmig.

Het is geen toetsen van Gods Woord aan het menschelijk ver-

stand, wanneer men verklaart dat geener menschen schriften bij

de goddelijke schriftuur zijn te gelijken, omdat ,; alle menschen

uit hen zeiven leugenaars zijn en ijdeler als de ijdelheid

zelve." Geen aanprijzen van losbandigheid, wanneer men

verklaart dat ,, ieder, wie hij ook zij, schuldig is zich den

overheden te onderwerpen en hun te gehoorzamen in alle

dingen, die niet strijden tegen Gods Woord." ')(*).

') Belijdenis der Ned. Geref. Kerk, Art. 7 en 16.

(*) [Ook tbaus nog wordt niet zelden , zelfs door geloovigc protestan-

ten, aan de roomsche kerk, bij tegenstelling, geschiktheid ter handhaving

van yezag toegekend. — „ Le protestantisme, dit-on souvent, a I'esprit
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Is wcllit;! tle leer dor llorvorniin<; , do loor uit don lüjhol

ontleend, revolutionair? Ik bohoel' \vel niet, niet woorden-

oiuliaal, liet toi;endoel te betuigen. Dit sloolits. Ik bedoel niet

enkele plaatsen, uaar men lot gelool' aan Gods Woord en tot

onderdanigheid aan meiisclielijke ordening, oni des Hoeren wil,

opgewekt wordt. Ik heb den ganschen inhoud van het Evangelie,

den geheelen geest van bijbelsch onderwijs, in het oog. Een

leer die op het volslagen bederf van den mensch wijst, voedt

geen zelfvcrhelTing. Een leer die op het voorbeeld doet staren

van Hem die gekomen is om te dienen en zijne ziel te stellen

tot een rantsoen voor velen , spoort niet aan om naar onafhan-

kelijkheid en meesterschap te dingen. Een leer die in ootmoe-

dige liefde het kenmerk aanprijst van christelijken wandel,

predikt geen losbandigheid. Een leer die ons burgerschap

in de hemelen plaatst en ons diijft om, buiten het land der

vreemdelingschap, de toekomende en blijvende stad te zoeken,

zal niet met een aardschgczinde drift, welke doorgaans revolu-

tionaire pogingen kenmerkt, doen jagen naar eene volkomen-

heid van bezit en genot, hier beneden onbereikbaar. De leer

des Bijbels, om welke te belijden en te beleven het bloed van

de martelaren der Hervorming gevloeid heeft, maakt afkeerig

van al wat naar ongeloof en ongehoorzaamheid gelijkt.

Nu de werJdng ?— Op de tijden der Hervorming past , wat de

Apostel van het woord der waarheid, namelijk des Evangelies,

aan de Colossensen schrijft: „het brengt vruchten voort, van

de liherté , Ie catliolicisme ii l'esprit d"autorité. C'est uiie erreur. On mé-

connait ainsi Ie fondement , Ie caractère , l'oeuvre de la Réforme. Elle n'a

point opposé Ia libertc a I'autorité, elle a renversé une autorité arbitraire

et fausse, en rétablissaiit I'autorité de la Parole et du St. Esprit." Le parti

antirév. p. 71. — „Es ist dcm französisclicn Geist, vvelclier abstracte All-

genieinheiten liebt, gelaüfig den Gegensatz zvvisclicn Katliolicisnius und

Protestantismus so darzustcilen. Sc Guizot oftcr, so besonders Vinef."

Lutliardt, Jpolocjetisr/ie Vurlriiye , 1SG7. S. 122.



dien (liii; iil' s^ij i^clioord ('ii dü ^cniuh! (lods iii wiiiulicid

bekend liebl".

De L;escliie(lenis der llcrvormini;- «^ceft. overvloed van Ix'wij-

zcn aan de liand. Doch, om deze Ixnvijzen Ie kennen en te

waarderen, wordl eenige sliulie ver(!is( lil,. Indi(Mi ons in deze

dagen, door den voorlgang der welcnseliap en popnlaii-

zcrcn van haar uilkomslen, groole voorregl.cn len deel vallen ,

wij hebben ook niel, eigenaardige gevaren uit do popnlai iz(!ring

ccncr gebrekkige of valsche welcnseliap te strijden. Daaronder

mag ik niet verzwijgen dat de lastertaal van Rome thans, ook

in Nedeiland, de schaamteloosheid der meest duistere tijden

evenaart en wclligt overtreft. Ik vrees dat duizendwerf her-

haalde leugen dikwerf op welmecncndc Protestanten indruk te

weeg brengt. Zij gclooven niet alles ; er is veel waarvan zij

het ongerijmde doorzien; maar er is een en ander waarover

men in twijfel raakt; aan de zijde der Protestanten is, zegt

men, niet alles even voortreffelijk geweest, en , zonder verder

in de toedragt der zaak te dringen ,
geeft men zich over aan

eene kwalijk begrepen edelmoedigheid, die de schaal doet neigen

naar de zijde van den tegenstander en van het onregt. Ik

wensch onpartijdigheid, ik wensch ze volkomen; de meesten

uwer welen dat ik over het vergoelijken der misdaden van de

Roomschen tijdens de Hervorming mij een scherp en onverdiend

verwijl heb berokkend ('). Ik ben, evenzeer als iemand, voor het

„audUitur et altera parsf mits inderdaad de wederpartij ge-

hoord, en, na rijp beraad, het vonnis worde geveld. Ook op hel

gebied der historie moet de regler, (bijkans iedereen werpt

zich op tot regter) te werk gaan, gelijk een kundigen en billijken

regter betaamt. Ziedaar wat menigmaal geen plaats heeft. Men

*) [Over deze vergoelijking der misdaden vau Granvcllc, van Filips II,

en van Alva, zie mijn Antwoord aan Mr. M. C. van Hall (1844) blz. 70— lOi
,

en voorts in 't algemeen, over mijne verhouding tot de ll.-cat.liolijkcn, o. a.

Narede op vijfjarigen strijd (1855), bl. 24— lil.]

10
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lioori nici , ol men lioorl vliigli*;-, zonder iiii,lsnocr van eigen

beginsels, zonder schat van eigen kennis, beurtelings door

eiken voorbijgaanden indruk overmeesterd; als weleer achtbare

leden onzer voormalige dorpsrcgtbanken
,
bij wie, lot hun eigen

verbazing, telkens de laatste spreker gelijk had. In onzen tijd,

waar men vergeet dat het brood der wetenschap in bet zweet

des aanschijns verdiend wordt; waarin men zoo gaarne, door

het niet al te diep gaan, genoegelijk studeert; als een land-

bouwer , die gaarne alles zou doen , behalve graven en spitten

;

in onzen tijd wordt de gedachte dat er van weerszijde gedwaald

en vergroot is, een reden, niet om naar volledigheid van

onderzoek te streven, maar om, met een hooren aan niet-

hooren gelijk , in halve bekendheid vadzig te berusten. — Zoo

is het, naar ik ducht, bij de menigvuldigheid van den laster,

ook met de tijden der Hervorming. Onderzoekt wat latere studie

aan het licht gebragt heeft
;
vergelijkt het, ik zeg niet, met de

aanklagt der Roomschen, maar met de meeningen welke in

ons midden in zwang zijn
,

gij zult erkennen dat dikwerf de

Protestanten , door onbekendheid met de feiten , de voortreffelijk-

heid der Hervorming, zoo in het karakter der Hervormers als

in den loop der gebeurtenissen, te laag hebben geschat.

In de Hervormers. — Men heeft te weinig op de gehoorzaam-

heid, de lijdzaamheid, de lijdelijkheid dezer christenen gelet.

Men heeft van de meesten hunner indrukwekkende figuren van

strijdbare helden gemaakt. Waar ze niet, gelijk een Zwingiius

,

tot het dragen der wapenen werden geroepen, zijn zij enkel

geloofshelden geweest. Zij streden, maar met het zwaard des

Geestes; zij streden ten bloede toe; maar om, als martelaren,

hun eigen bloed te doen vergieten. Hun moed was ootmoed , hun

geloofsvertrouwen met naauwgczette pligtbetrachting vergezeld.

Zie Lulher. Ik begeef mij in geene wederlegging der aantij-

gingen tegen hem of tegen Calvijn opeengestapeld, als behocldc

men, naai'niate de voorLrelfelijkheid grooter was geweest , des
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U'. ;(ls(liii\V('lijki'r liislci'. Docli ook zij die liooj^c acliliii^ iiiiii

licrvoiiiHM's loedrap.on
,

wij zclvcn, wanncov wij, naar

proicslaiilsclic it'iiiiiiiscciilir'ii , iicl hi-cld van ecu I.iillicr (»iil-

wcrpcn, loopcn i^cvaar daarin een li'ck van wcik/.aainlicid in

cigon kraclil , van IxHli ijvii^luMd , van doordi ijvinj; en oidx'siiisd-

hoid, Ie hit-gon, (li(! vs alh; i;olijk(Miis aan ontnconit. Wanneer

Lullier den keurvorst van Saxen, die zich onvermo|;cnd Ier

zijner verdediging verklaart, liet berigt zendt: „ik zal niet

door u, maar gij zult door mij worden beschermd :" wanneer

hij, aan zijne. vrienden, bekommerd om het gevaar dat licm

Ic Worms wacht, in zijn populair-naïven stijl ten antwoord

gecfl: „ik ga naar Worms, al zouden er zooveel duivels als

pannen op de daken zijn ," dan leent somtijds de verbeelding

aan dergelijke gezegden een houding en toon, waarbij de

uitdrukking van nederig geloofsvertrouwen ons ontgaat. W'ij

staren op de onversaagdheid van den gedaagde voor den naam

van Christus, tegen al wat de wereld magtigs en schitterends

heeft, en letten te weinig op den heeten gemoedsstrijd, waarin

hij opgebeurd en gesteikt werd door de gedachte: „Ik kan

niet anders. God helpe mij." Wij bewonderen den man die

vorsten getrotseerd heeft, en bedenken niet dat we ons zeer

oneigenaardig van het woord trotseren bedienen, en dat hij

steeds , waar gehoorzaamheid aan God het voorschreef of ver-

gunde, tot onvoorwaardelijke onderwerping bereid was. — Één

trek. Dc keizer was gezind de duitsclie vorsten, om de belij-

denis van het evangelie, te overvallen
; zij wisten het

;
zij waren

magtig hem , door een verdedigend verbond , te stuiten. En waar-

om niet'? zelfbehoud is pligt; het geldt de zake Gods ; hun regt

schijnt naar de rijkswetten gewis; Luther, dien de keizer

opeischt, moet worden beschermd. Wat raadt Lulher zelf?

Hij aarzelt; hij vreest met dc zaak des geloofs staatsbelang

te mengen; de keizer is en blijft de hoogste overheid: hij

aarzelt niet meer; hij raadt dat men den keizer, ook waar
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(loze liowcld ocÜMil , naar L!,oo(l(liinken lalc V(Mi i^len wal hij

oenmaal voor (lod verantwoorden zal. Zijnentwege zij niemand

hekoninierd : liij zal voor den keizer verschijnen; wie gelooft,

moet welen dat hij , om hel geloof, in lijden kan worden

gehragl. Wal dunkt u? misschien ging hij , in naanwgczcthcid

,

verder dan het dnitsch en christelijk staatsrcgt voorschreef;

hij ging althans niet in oen geest van weerspannigheid te

werk(*). Zoo gaarne zou ik u soortgelijke bijzonderheden in

het geheugen herroepen ; u toonen hoe omzigtig cn , wat eigen

mecning betrof, hoe schroomvallig hij in den gchcelen gang van

zijn reformatorische werkzaamheid was ; dat hij eerst dan met

vasten tred vooruitging, wanneer Gods Woord het licht op

het pad was, en dat er bij hem geen zelfvertrouwen dan gewor-

teld in geloofsvertrouwen bestond (**). Zoo gaarne zou ik gewag

maken van Calvijn, van Knox, wier gelaatstrekken doorgaans,

ook onder protestantsclie karakterteekening , misvormd zijn;

maar dit eerliorstel is geen werk van een oogenblik ; het moet,

om volledig en duurzaam te zijn , met eigen onderzoek gepaard

gaan. Leest de geschiedenis der hervorming van mijn cerwaardi-

gen vriend Merle d'Aubigné (***), waarin het eenvoudig verhaal

(*) [„ Die Kraft dieses Geistes würde gebrochen gewcsen seyn , wenn

eine Rüclisiclit ihn gefesselt liiitte von eiiieu uicht durcham religiösen Inlialt."

Ranke, Deutsche Gesclnchte, T. 478. — „Es ist einc l/d/ieriscke Maxime die

ganze Uebeizcuguiig auszusprecheii ohne staatsmiiunisciie oder pastorale

Ktugiieit." Stahl]

(**) [Vergeving der zonde en zaligheid, uit vrije genade door het geloof

alleen, ziedaar wat het levensbeginsel van Luther en van de gansehe kerk-

hervorming geweest is. Door onvoorwaardelijke en onwankelbare trouw

aan de eenmaal erkende evangelie-waarheid, werd iiij telkens verder dan

hij bedoelde geleid. „Frcmd war ihm die Absicht, mit der vorgefundeneu

Kirclie zu brcehen. Er wollte melir nicht , als iiinerhalb der Kircbe das

Evangcliuni frei vcrkündigen. Gegen seinen Willen würde er Sehritt vor Schritt

aus ihr herausgcdriingt." SiM, Der Proieskml. ak poli/isc/ies Prüicip.S. 79].

(*'*) Uistoire de la lieformulioti; populair en leerrijk in de uitvoeriglieid

ccuer door den geestverwant der Hervormers aan dc bronnen outlecudc

l)esclirijving.



menig vooroordeel alsuijdt ; leesl de nierk\vit;irdig(3 seliril'leii van

Ranke, waarin uil de diepte der navorscliing menige liclilslraal

verrijst; leest de biografiën van Galvijn door Ilenry ('), van

Knox door M'crie ; leest, zoo gij uil de eerste en zuivere bron

verlangt te sclieppen, de Iccriijke gesehril'ten dei' Hervormers

zelvcn; gij zult, door de deugdelijklKïid uwer oordeelvelling,

medewerken om den roem dei- hoUandselie degelijklieid staande

tc houden of te herwinnen ; de revolutionaire trek zal uit de

aehtbare beeldlenissen uitgewisclit zijn met uwe eigen hand.

Ik zwijg van vaderlandsclie staatslieden en helden, omtrent

wier inborst en drijfvceren even zonderling misverstand plaats

heelt (**). Niet enkel het karakter van sommige menschcn, het

karakter der gebeurtenissen heeft men miskend. De historie ver-

kleurt dikwerf, onder den invloed der veelsoortige verkeerdheden

van den bedorven menschelijken aanleg. Wij zijn geneigd de

eerder menschcn lief te hebben, meer dan de eere Gods. Wat

groot is voor de menschcn, treft ons meer dan waarin God

welbehagen heeft. Deze vooringenomenheid verleidt om in

de daden een vrijheidszin, die er niet in lag, te leggen en

het ootmocdig-christclijke voorbij te zien, ten einde alleen

naar het schitterende den opgetogen blik gevestigd tc houden.

Zoo wij valschen tooi en ophef ter zijde gesteld hadden, de

verdediging der oorlogen die de Hervorming vergezeld hebben

,

zou ligtcr zijn gevallen. Aan wie zijn deze beroeringen te

wijten? aan den afgrijsclijkcu dwang der roomsohe Kerk in

verbond met wereldlijk geweld. Zoo de protestanten onrust en

krijg hebben gesticht, hij is de twistzoeker niet die den slag des

moordenaars, door hem van zich af te stooten, ontwijkt.

() [Tliaus vonral ilic van Stiilicliii. (180:5). „Als die Giiindiago sciues

Wescus erscliL'int bei Caiviu die loyische Aularja uml das Gcwissen, erfüilt

von der riicklialtsloseu lliiigabe au Gott uud iu den uubediugteu Dienst seiucs

"VVilieus gcstellt."]

('*) [Over Willem I zie bijv. ILtudbuel-
, f 151— 151 en Arcliiccs

,

Tunie VIII. p. xLviii

—

liv.]
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llocdiiiii^ is, iiiiii zijde dei' pioü'slanicii , \irA Ivirakler dci

worslclini; ? wij /ot;en licl in ons vaderland; elders was het

ins<i('lijks; vci zocniijklieid
, vergevcnsj^czindheid

, bej^eerle oni

bij L;('li(iorzaaMili('id aiin (lod t;elioorzaamlieid aan den slr('ni>en

landsiiccr Ie voeijen. En \yainieer is dc tet;ensl,and begonnen

7

t;('lijklij(lii; met oni'ei^t en verdrnkkinii ? zoodra er t;nnstit;e

kans was? neen; in Frankrijk, zoowel als in de Nederlanden

,

heelt d(! vervolyin^ , zonder wedei'stand dan des gebeds en der

evan<'elieprcdikiny , Ai) jaren gewoed. Zelfs nadat het aan-

groeijend getal tot openlijken tegenweer in dc gelegenheid

gesleld had, zou men in lijdelijkheid volhard hebben , zoo niet

de weerstand, in Frankrijk van de prinsen van den bloede,

tijdens dc minderjarigheid des konings , in Nederland van den

prins van Oranje tegen Aha, ccn bewijs cn teeken opgeleverd

had dat de hand des Ileeren, na beproefd en getiiehtigd te

hebben, ter verlossing van zijn volk uitgestrekt werd. Ik zou

niet eindigen, zoo ik toonen wilde hoe menige teregtwijzingen

vroeger oordeel in later ontdekkingen ontvangt. Nog één voor-

beeld , ontleend aan eenc gebeurtenis welke over den dageraad

der Hervorming een donker floers heeft geworpen ; den ont-

zettenden Boerenkrijg, waardoor, weinige jaren na het te voor-

schijn treden van Luther, een aanmerkelijk deel vanDuitsch-

land verwoest is. Tot dus ver hebben wij verontschuldigingen

bijgebragt, billijk en regtmatig; opstand en anarchie is met

het beginsel der reformatie in strijd ; weshalve misbruik en

overdrijving, als bijv. de gruwelen te Munster en elders, niet

aan de natuur zelve eener goede zaak kunnen worden te laste

gelegd. Bij den boerenki'ijg past geen verontschuldiging,

maar lofspraak. Het blijkt nu dat de vlam geruimen tijd vóór

de Hervorming gesmeuld had ; dat geenszins de evangehe-

prediking met daden die op razernij uitliepen, in verband stond;

dat zoo poUtische wangevoelens ook clnistenleeraars tot het

vermengen der waaiheid uit God mei eene rigling uil den



l)0()/(' vcü lcid liühhcii , Lul lici-, dooi' (IoIKmi ovci niood Ie

l)cstralïon, aim liet evangelies ^(ïtiouw en zich zelv(!n gelijk

Ijleel'; dal de aangevangen relbrmalie , wel vei re van de be-

volking opgeruid Ie iiehben, niel in buitensporigheid, maar

wel in billijkheid van sommige der eischen van de lel getergde

landlieden, ziglbaar geweest is. Nog meer. Het loopend vuur

is door de Hervorming gebluscht. De betuiging van Luthcr:

„zonder ons zou men het oproer niet gedempt hebben," is

geen ijdelc ophef. Het ééne woord door de Hervorming weder

in de harte geprent: „Alle ziele zij den Magten over haar

gesteld onderworpen," vermogt meer dan de heldhaltigheid

der cd(!len en de krijgsheiren der vorsten. Munzer en de zijnen

,

schrijft Hanke, hebben het sterkste en zuiverste element van

wederstand in de reibrmatorische opvatting ontmoet

Doch waartoe enkele personen en daden vermeld, als of er

angstvallig naar gronden van verdediging rondgezocht wierd!

Wij, aan wie het evangelische beginsel der Reformatie bekend

is ;
wij , voor wie het hcht der opgeklaarde kennis menigen

nevel van laster of vooroordeel of onkunde weggevaagd heeft

;

wij, die, beter nog dan de Hervormers, in de schijnbare ver-

warring hunner eeuw , de eenheid van Gods werk en de uit-

gebreidheid van Gods zegen kunnen opmerken
;
wij die in de

Reformatie de herleving der christelijke waarheid erkennen,

door de uitstorting des Heiligen Gcestes , zoo als die , in gelijke

mate , sedert de tijden der Apostelen niet gezien was ; w ij

behoeven en behooren niet langer haar in de nederige houding

te plaatsen welke den aangeklaagde , eer zijn onschuld gebleken

is, betaamt. Wij mogen en moeten aanwijzen wat zij in de

wereldgeschiedenis "eweest is. Het vermoeden dat de Refor-

matie revolutionair was, beantwoord ik aldus:

') „In der refonnatoriscben Bewegnng selbst war das slarkstc und in

sich waliiLaftigste Element Münzcr cntgegen." Itaiike Deiilschu Gesc/i. II. 212.



1. ÜL' lIcluiHKilie liccll ili (Ic zcsüendc eeuw licl levülulionair

ongeloof gestuit.

'2. Alleen door het verlluaiivven van den geest der Hervorming,

liccft, in d(! achttiende eeuw, liet revolutionair ongeloof de

overhand hehaald.

Wanneer men de voorstellingen der roomschgezinden leest,

is hel als of de Reformatie het zaad van ongeloof en opstand

wierp in een akker zonder onkruid; als of de hcweging der

gemoederen op een toestand van rust en orde gevolgd was

Het tegendeel is waar. Zoo er rust was , het was de rust des

bijgeloofs, eene doodelijke rust; doch ook die rust was

niet ongeslooi d. Terwijl men van het bijgeloof gewag maakt

,

vergeet men dat dit, als gewoonlijk, van ongeloof verge-

zeld was; dat beider werking zich theoretisch en praktisch

geopenbaard had, en dat de gesteldheid van Europa, ook in

woelziek streven en jagen naar verandering en omkeering , met

het onheilspellend gelaat der 18" eeuw sprekende gelijkenis had.

De opkomst en voortgang van het ongeloof is reeds uit dc

natuur zelve van het bedorven pausdom bewijsbaar; eene

god-onteerende kerkverbastering leidt naar ongodisterij. Doch

wat wij reeds a priovi beweren, wordt door den toestand

van de zoogenaamde christenheid der 15^ eeuw, op droevige

wijze gestaafd. Bijbel en openbaring was bijna onbekend. De

christelijke waarheden stonden bij geleerden en letterkundigen

voor de liefelijke herinnei'ingen uit de grieksche fabelleer

achter. Ook bij een deel der geestelijkheid was het schitterend

kleed der ceremoniën te doorzigtig om twijfelarij en godver-

loochening te bedekken. Behoeven wij naar blijken van het

') „ Malgré des dcsordrcs parlicls et do Icgcrcs déviatioiis, rEiiropo

s'avaiifoit vers la perfuction oü lo Clirisliaiiisnie appollc Ic.-i peiiplcs coitiiiic

les iiulividus , lorsquc la Itcfoniie vial siibilenicufc anêtcr scs progics, et la

précipiter dans uu abiiiie." De la Mcuuais, I, 23. ^
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oiil;('I()()1' Io vraL!;(;n, vva;u' r.cnc kci'kvcrgadci'ini; hel nicl (tvcr-

lollit; aciillc do |)li<>lmalighoid to vcrkoruliycii van hel yclool"

aan de onslei'l'eHjkheid der ziel?

Hel gevolg van zoodanigcn loesland was in hel slaatsregt

openhaar.

In hel slaalsrcgl van hel kerkelijk Uonu! zeil'. In hel eigen-

belang en de oijperniagl van den [)auselijken Sloel. Gij herinnert

n de panselijke verklaring van de Ivvee zwaarden der Kerk, liet

gecslelijke om door haar, hel slolFelijkc om (in de hand der vorslen

en krijgslieden) onder en voor haar Ie worden gebruikl (*). In

deze theorie blijft Rome zich gelijk; in de toepassing gaat zij

naar omstandigheden te werk; gereed, de dwingelandij der

vorsten te ondersteunen, of den oproergeest der volken in

beweging te brengen (**). Ik zou wenschen u de ontwikkeling

hiervan Ie looncn in eene sluwe politiek ; ik zou u de te weinig

bekende theoriën willen voorleggen der Jesuiten , w-aardoor zij

,

in het regtvaardigen en aanprijzen van den koningsmoord, ook

aan de volkssouvcreinilcil, behoudens oppertoezigt van den Paus,

reeds in de 15^ eeuw, gelijk in onzen tijd de la Mennais, hulde

hebben gebragt '). Doch ik bepaal me bij de opmerking dat

dit staatsregl de kiem van het ongeloof in zich bevatte. De

souvereinitcil Gods werd verloochend voor de souvereinileit

van den Paus, de stedehouder werd rebel, de godsdienst

(*) [„Au die Stelle des röniisclien Rechts ist die lömiscbe Kirclie gctreten.

Der Kreis ihrer Macht umfasst nicht blosz die Vöiker, sie beherrscht aueh

die Verhaltnisse des Lebens nnd die Gewisscn. Sie bat manche Wandlun-

gen criebt und Veranderungen erfahreu ; aber in ihreii Anspriiclten id sie

sich slets cjlcich gehlieben. — Luthardt, Apologetische Vortrüge 18G7. 125.]

(**) [Voorts bijv. de vergelijking door lunocentius III van paus en koning

met zon en maan. „ Sicut luna lunien a sole sortitur
,
quae revera minor

est illo quantitate et qualitate, situ pariter et effectu, sic rcgalis potestas

ab auetoritate pontificali suae sortitur dignitatis splendoreni."]

') Archioes de la Maisou d'Orange-Nassau I. (2*' cd.) 110*. — [Over de

EmportirigsU'lii- der Jesuiten , Stuhl
,

aaugchuuld Grondivelh. en Eensgezind-

heid, 503.]



afijodcrij , cn luM dionstbaar maken van kerk en staat, vcrconigd

aan overhcersohini:!, en consciëntiedwang deed een afkeer van

godsdienst en een venvcrping van gezag ontstaan, waardoor

men de vreeselijkste toestanden te gemoct ging.

Ilel ongeloof gaf den. toon. Met de erkentenis van Gods ge-

zag, gelijk het ten regtstitel en gedragsregel verstrekt, ging de

vastheid van den troon en de waarborg der volksvrijheden

te niet. Van de onzekerheid der wederzijdsche regten was, na

het miskennen van de bijbelsche voorschriften , -het streven

naar zekerheid buiten Gods Woord en het veldwinnen der

theoriën van republikeinsche vrijheid en despotische oppermagt

het gevolg.

De praktische werking van het ongeloof was , aan het einde

der middeneeuwen, grooter en algcmeener dan men gemeenlijk

onderstelt. In sommige rijken was een zweem van orde.

Maar hoedanig? willekeur en geweld. In Frankrijk een Lode-

wijk XI
,
overmagtig door wreedaardige sluwheid. In Engeland

een Hendrik YIl, die voor de willekeur zijner opvolgers den

weg baant. In Spanje en in de Nederlanden een Karei V,

die, om de losbandigheid tegen te gaan, zich weinig aan

de vrijheden gelegen laat liggen, en de weerbarstige steden

aan band legt. In Duitschland was regeringloosheid. Aan den

keizer werd naauwclijks gehoorzaamheid betoond. Leest hier-

over Ranke in zijne üeutsche GcvcAtcAie, een der belangrijkste

zijner belangrijke werken. Gij kunt er in zien, kort vóór de

Hervorming, schroomelijke gisting inde steden, bij de edelen,

en onder het landvolk. En niet in Duitschland alleen. De ont-

kieming van jammer en verderf werd overal zigtbaar. Voor

de magten geen eerbied, geen liefde, geen trouw. Bijkans

overal ongewisheid der betrekkingen, losgclatenheid der driften,

buitensporig jagen naar vrijheid en woeling , zoo niet opstand.

Het traditionele was voorwerp van minachting geworden,

vei'langen naar groole veranderingen algemeen. De instellingen



sclicilcM vcioiidfid ,
;il<^csl(;lcii , vcidci lelijk ; houw vallen <)|)

w ier wcm'iiiiiiin^' men bedaclil was. Vooi heicidseleii ceiKü' nabij

/ijiide (iiilhiiidiiiL; werden Ix'speurd. Zoodaiuj- was de chrislen-

lieid, onder pauselijke yelool's- en rej-lsleer. Niel dal wij dil

hij iiitsluilini" aan Home verwijten; doch hel liad althans le^en de

kianklieid noeli behoed-, noeh }i,eneesmi(l(lel , en de akeligheid

dei' nitbarslingen waardoor sommige landen werden geteisterd,

bewijst waarheen de ontwikkeling der anarchische begrippen,

zonder buitengewone omslandigiieden , zou hebben geleid.

En welke zijn die omstandigheden geweest? Wij zijn gewoon

ze in één woord, de Hervorming , te omvallen (*). Tc midden

van ongeloof en opstand heell zij het beginsel des geloofs en

der gehoorzaamheid geworpen, waaruit heil en orde, door

vcrceniging van vrijheid en onderwerping, ontspruit. Wij

weten hoe op een langdurig martelaarschap een eeuw van

religiekrijg gevolgd is; hoe de geest des kwaads, ook op

proleslantschen bodem, openbaar was in menige wangcstalte,

ongerijmd van leer en gruwelijk van bedrijf; doch wanneer

wij het geheel overzien, wat is de uitkomst? zelfs onder de

bloedige tooneelen, de weldadige en verzachtende werking van

het evangelie, die het onmiskenbaar voortstreven naar cene

betere orde van zaken mogelijk maakt. En aan den eindpaal
, bij

den vrede van Westfalen , heeft Europa een ongekende hoogte

van welvaart, orde, en beschaving bereikt. Dit is het werk

en de zegen der Hervorming. Vraagt men naar het staatsregt,

ik acht het bewijsbaar dat eene staatsregeling als die van

Groot-Brittanje , de vrucht is der Reformatie. Hier te lande

ware het juk der aristocratie, zonder de temperende kracht

der christelijke zeden én van de patriciërs en van de burgerij,

(*) [„La Ituformation fut rcligieuse, non seuleraeut par sou opposition

dogmatique a ia religiou du temps, mais par soii oppositiou a rincrédulitc

,

tous les jours plus fiure et plus hardie. Au poiut oü en ctait veiiu Ie

caiholicisnie, l'Europe entière allait s'abiniant dans rimpictu; et Ie sacer-.

doee rouiaiu, bicn loiu de la retcnir, la prucipitait." Viuet.]



omliagclijlv i^cwcost. Doch ik wijs u in het algemeen op het

beginsel, waarin de ganschc Hervorming opgesloten ligt.

Onderwerping aan God heeft hel wankelend gezag der overheid

geschraagd
;
onderwerping aan God de vrijheden der onderdanen

met hel schild der heiligheid van vcrkregcnc regtcn bedekt (*);

onderwerping aan God, waaruit de onschendbaarheid der van God

verordineerde jriaglen, zoowel als de ware veihouding tusschen

Staat en Kerk en het geheele christelijk staatsregt afgeleid werd,

heeft de voorlwerking van revolutionairen zuurdeesem gestuit { * * ).

Te weinig evenwel is het gezegd dat het kwaad gestuit is , waar

zedelijke herschepping plaats had. Ik waardeer de zamen-

werking van gunstige omstandigheden , drukkunst , ontdek-

king van Amerika, herleving der letteren, een gelijktijdigheid

kort vóór de Reformatie
,
opmerkenswaard ; doch , evenmin als

tijdens Caesar-Augustus
, glans van wetenschappen en kunsten

of uitbreiding van het romeinsche gebied, zonder de geboorte

van het kind te Bethlehem, den voortgang der verbastering zou

belet hebben, evenmin zou, vijftien eeuwen daarna, kunst,

of geleerdheid , of wapenroem, of overbrenging van curopéschen

invloed naar overzeesche gewesten, zonder de herrijzing der

bijkans verdwenen evangeliewaarheid, afdoende verandering

ten goede hebben gebragt. Wij moeten hooger opzien. Wanneer,

in de eerste eeuwen onzer tijdrekening, uit romeinsch bederf

en barbaarsche woestheid, eene andere en betere orde van

zaken te voorschijn treedt, erkennen wij in dit wonder de

wonderkracht van het evangelie en blijkbaren zegen. „Dit is

het verbond dat ik met hen maken zal na die dagen: Ik zal

(') [„Der Protestaiitismus als politisclies Priiicip liat zwei grosse politisclic

rolgeruiigcn ; das sclbsldatidiscke göUliche Recht der Fürdeii und die h'ókere,

polUisehe Freihcit der V'ólker." Stalil, t. a. p. S. 18.]

(**) [Het droit dicin. der wereldlijke overheid , Lot bij de gratie Gods
,

de zelfstaudiglieid van den staat tegenover de kerk, ten gevolge van eigen

onmiddellijke onderwerping aan God, is de cliristelijk-protestuntsclic leer

tegenover het ultranioiitanisuie.]
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mijiii' wellen L^tneii in hunne liailen." I'.venzoo iiiin liel eindi;

dei' middeneeuwen. Tücn althans was de gesteldheid van Europa

geen hevcstiging van do. leer der pcrfecUbiliteit , iVw, zoo

bcgccrig den oorsprong; van het licht in de zelfvolmaking der

duisternis zoekt. Bijgelool' en on};eloof hadden de inst(;llin<ion,

door het verzaken der waarheid, ontzield. Voort werken der

krankheid zou ondergang der staten, ontbinding der maat-

schappijen , toenemend bederf der natiën
, zegepraal der

duisternis geweest zijn. De Heer sprak: Er zij licht, en er

was licht! De zon der Geregtigh(!id blonk en brak door de

wolken ; dc Hervorming spreidde leven en warmte in alle

deelen der verstorven maatschappij ; uit dc zegepraal der

waarheid zag men weldra de voorregten en zegeningen oprijzen

waardoor het nieuwer Europa, onder veel onvolkomenheid,

gekenmerkt is geweest. — Tot hoe lang? totdat de invloed

der Hervorming, door het verflaauwen van evangelischen zin,

wederom te niet ging(*).

Deze treurige verandering heeft voor het revolutionair

ongeloof den weg gebaand.

Hoe dan'? Op zeer natuurlijke wijs. Het evangelie, het zout

der wereld, door dc Roomschen uitgeworpen, is ook bij de

Protestanten zouteloos geworden, tot alü;emeen bcderl'.

Nemen wij ten voorbeelde het Rijk, waar de Revolutie een

alles overweldigend vermogen gehad heeft. Frankrijk. Ook

daar heeft de Hervorming op de roomsche kerk ten goede

gewerkt; door ten minste een deel der waarheid weder te

voorschijn te brengen en naijver in christelijk liefdebetoon

te wekken. Ook in Frankrijk is dc roomsche kerk, eenigcrmate

(*) [„Die -Reformatiou liat den Gcist der Vcniciiuuig weit zurück-

geworfcii. . . . Mclii- als dreiliuudcit Jaiire bi'aueiite er, um wieder da

anzulaugeii wo er jcues Mal gestaiideu — iiur freilicli bereiclicrt iiiit dein

Ertrag der Entwieklung- die er inzwisclicii darch gcniaciit." Lutiiardt, S. 9.]



dooi' (Ie iïclonnalit! iAcrdbniKM'nl. rocnnvaiinlii^c po-

i;ini;(>n van eon Franrois dc Sales, mogen, even als vrocj^cr

in Italië van cardinaal 15oiTonieo, als gevolt; der ali^emeene

schok die de Hervorming gal', worden gewaardeerd. Hel.

protestantisme was ccne magt in welenselia[) cn staal.

Grool en welverdiend was dc naam van kennis en geleerd-

licid door hervormde aoademiën hehaald. Het nut van dit

oorlogvoeren op het veld der redenering was voor de

roomsche kerk onherekenbaar. Zij werd voor dieper afval behoed

en, ook waar ze haar doling niet erkende, in de aanhankelijkheid

aan de overgebleven waarheid bevestigd. Het is welligt niet

YCiTOetel te bcweercn dat, zonder het protestantisme, geen

Hossuet en geen Fénélon zou hebben beslaan (*). Maar dc

tijd kwam waarin men dragonnades boven argumenten verkoos.

De Protestanten werden over dc grenzen gejaagd, of tot

zwijgen gebragt. Desniettemin scheen in de roomsche kerk

zelve uitzigt op redding. Dc Hervorming had zich in haar

eigen boezem geopenbaard; de verdediging der Vrije Genade,

die den wortel der roomsche wanbegrippen afsnijdt cn, met

eenvoudigheid aangenomen, dc dwalingen van het pausdom

bijkans onschadelijk maakt. Om zich tegen den hcilzamen

invloed van het Jansenisme staande te houden, zou de ver-

basterde kerk andermaal ccne rampzalige zuivering ondergaan.

Waar de zinspreuk is scrvitus Dei vera libertas; waar als

redmiddel van den verloren zondaar de algcnoegzaamhcid der

genade Gods erkend wordt; waar de opregtheid van het

geloof zich in dc overgave van het leven vertoont, moet

(*) [„ C'cst a la Ruformation
,

qiie Ic dix-scpticnic siècle a dü Bossuct,

Fénélou, Pascal, commc il lui a dü Abbadic et Sauriii." Viiict.

Alljcrt dc Broglic sclirijl'l- van den tlieologischcu strijd (cgcii dc Calvinisten,

zoolang het Edict van Nantcs werd geliandliaafd: „ Cette rude gyinnastique

dcveloppa clicz les dcfeiiscurs du catholicisnio tVauyuis unc virilité nioralc

dont la sèvc s'est comnuiniquce a la littératnre, aux arts, au déveloijpc-

ment tout entier dc cette grande époque." 1. 205.]
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do vijand zich voor de waiuhoid l)ui^on, ol wel den Ilccr

andermaal kruisipcn in het. vervoi}ji,en zijner behjfhn's. Men deed

hel laalsle. Daar ziel ^e den oorspron|^' van menig- verschijnsel

dat voorbereiding was der Kcvolulie. Van den lellen haat tegen dc

Jesuilen; van het redeneren over de politiek, toen gedachten-

wisseling over godsdienst niet vergund werd ; van toenemend

zedenbederf en afkeer tegen dc geestelijkheid ; van de ongeloo-

vige rigting der wetenschap, toen zij niet langer in Port-Boyal

een evangelisch tegenwigt had. De roomsche kerk, na dezen

tweeden jammerlijken triumf, werd magteloos. De uitwendige

vorm hield stand; uit politische berekening en met vervolg-

zieken dwang. Zoodanige kerk kon den voortgang van het

ongeloof, dat door haar veeleer gekweekt werd, niet beletten (*).

Ik behoef u niet de gesteldheid van Spanje, Italië en het

roomschgezinde deel van Duitschland te schetsen. Uitdrijving of

verdrukking der protestanten was de leus en het protestantisme

weinig- of nietsbeduidend. Minder overbodig is het u op het

roomsche element in Engeland te wijzen. De roomschgezinde

strekking, die zich heden in het puseysme vertoont en waartoe het

veldwinnen der remonstrantsche begrippen, zoo het niet gestuit

ware, ook de vaderlandsche hervorming zou hebben gebragt,

was veelvermogend in de anglikaansche kerk. Ik herinner u hoe

de overhelling naar Rome tegenover puriteinsche eenvoudigheid

en regtzinnighcid gezien en onder de voornaamste oorzaken

der onlusten tijdens Karei I geteld wordt; hoe diezelfde toe-

(*) [„Es ist ein auf ewig niei'kwürdiges Phiinoiiicn , wclchen Eiuflusz die

religiöseu Bestrebungeu Ludwigs XIV auf den fraasösischen, ja auf den

eiiropiiisclieu Geist überhaupt hervorgebracht liabeu. Er halte die aüsserste

Gewalt angewandt, gött.liche und menschliche Gesetze verletzt, urn den Pro-

testantismus auszurotten, und selbst alle abweichcndcn Meinungen innerhalb

des Katiiolicismus zu veniicliteu; sein gauzcs Bestrebcn vvar gewesen, seiueiii

Reiche eine volkommen und orthodox-katiiolischc Ilaltung zu geben. . . .

Der repriniirte Geist warf sieh in eine ziigellose Bcwcgung." lianke, Ficrs/e/i

u. F. IV. IS 7.]
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naderini; , m do rostauriilic , door den roomscligozinden Karei II

bcguns(i{ïd on met Imiohclarij, zedenbederf en onverschilligheid

gepaard was; hoe hij de anglikaansche geeslelijkheid, minder

uit godsdiensligen zin dan uit, zueht om haar eigen gezag

slaande tc houden, reaolic ontstond; hoe, op den aldus gilligen

bodem, de rampzalige oogst kwam der deïstischc geschriften,

die het ongeloof hebben verbreid. — Aanklagt legen de Iloom-

schen is geen vrijspraak der Protestanten. Aan hen waren de

woorden Gods toebetrouwd ; hoe liebben zij dat kostelijk erfgoed

bewaard'?De opwekking is, in zuiverheid en levenwekkende kracht,

kortstondig geweest. Veel verkeerdheid, veel verflaauwing was er.

De geschiedenis der Protestanten is, gelijk die van het oude gods-

volk, van ieder volk en van eiken zondaar, verval en achteruitgang,

zoodra men niet door Gods Geest opgebeurd , staande gehouden

,

voortgeleid werd. Reeds in het midden der 16^ eeuw had de

Reformatie, naauwclijks begonnen, haar toppunt bereikt. Reeds

toen werd de kracht der roomschgezindc tegenwerking zigtbaar.

Reeds toen begon die herovering waardoor menig gewest, vroeger

door den glans der Hervorming verlicht, andermaal door de duis-

ternis van het Pausdom bedekt werd. Maar hoe was het , waar de

Hervorming het veld behield, hoe in haar eigen kring, met

christelijk geloof en geloofsleven gesteld? Droevig voorzeker.

Het loste zich bijkans op in polemiek. Bestrijding der dwaal-

begrippen is onmisbaar; maar wee der Kerk, die haar taak

met polemizercn afgedaan acht! Haar strijd ontaardt dan in

spitsvindig en liefdeloos ophalen van verscheidenheden, met

voorbijzagc van overeenkomst; de liefde gaat verloren, en,

waar de liefde verloren gaat, is het geloof in levensgevaar.

Gij kent de cindelooze twisten der protestantsche wereld, van

theologen en van het theologiserende volk; en, schoon ik het

goede en christelijke element, voorzeker hier te lande dikwerf

onmiskenbaar, niet misken, zijn ze ook hier geenszins met

die ovcrvloeijendc usatc van liefde gevoerd, zonder welke zij
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sclliulc Ijrcni^cii aiiii dt' /iel ook v;iii liciii die ovci wiiil. Dc^cvni-

di<;lieul v;ni lui geloof hield niet gelijken Ired met orlhodox(!

nauwgezet lieid ; lioe niiiidcr levendig liet geloot', des te meer gc-

hcchllund ;iim uilei li jken vorm en verslaving aan letterlijke opvat-

ting van eenmaal aang(Miomen belijdcnissehriRcm. Yijand derlbr-

mulieren hen ik niet ; des te meei' vijand der vad/.igheid die ze tol

oorkussen, der hekrompenheid, die ze tot steunsel , zell's tegen

den Bijbel, misbruikt. Ik ben voorstander van formulieren;

ik erken dat ze noodig zijn , als geloofsuitdrukking en kenmerk

der Gemeente, ter handhaving van eenheid en orde. Toen

sommige mijner vrienden gemeend hebben
,
bij het verwoesten

onzer Kerk , niet langer te mogen zwijgen , heb ik onder het

althans niet voorbarige protest volgaarne en herhaaldelijk mijne

naamteekening gevoegd (*). Des te meer ben ik geregtigd, zonder

vrees voor misverstand, overdrijving te misprijzen. Doof voor

het getier van hen die, door losbandigheid, met een ijdel

beroep op Gods Woord, de christelijke gemeente onder de

dienstbaarheid van eiken onchristelijken dienaar der Kerk pogen

te brengen (**)
,
mag ik, bij het waarderen der fonuuUeren, des

(*) [Ilei Jdi-e.s aan de Si/node 'm '[Hl. Protest (jaren acbtcreeu in velerlei

vormen iierliaald) tegen eengrenzenloos qmilenics in liet oneindige rekbaar, waar-

van de eigenaardige strekicing en de logisclie vrucht thans in een godverzaking,

zelfs op kerkelijk terrein onverlet, in het oog valt. Eeue, naar den aduele/i

toestand gewijzigde, handiiaviug van formulieren of belijdenis , als gemeentelijk

verband tegenover een opgedrongen kerkvorm [confessioneel tegenover regle-

mentair), ziedaar wat ik, van 1837 tot heden (18G7), voorgestaan heb.

Schier gelijktijdig met de uitgaaf van Ongeloof en Revolutie, schreef ik (18i7)

in de voorrede van het Regl der Ilercormde gezindheid: „Ik verlang eer-

biediging van het geloof der kerk, niet gelijk het zich in de godgeleerd-

heid der vaderen met dogmatische sclierpzinuigheid heeft ontwikkeld, maar

gelijk het zich, ook nu, in de harteu der geloovigeu levendig betoont."]

('*) [Vasthouding aan liet kerkregtelijk beginsel is de voorwaarde van

zachtmoedige wijsheid in de praktijk. Aldus ook Stalil.

„ Die Kirchenzucht in dem blosz negativeu Charakter als Gewissenswahnmg

der Kirche (sie will nicht Theil nehmen an der Süiule uud sie nicht gut

heiszen) ist eine uuabweisbare Auförderung zu allen Zciten." Met de

11



Ie vripuoo(lii;er legen do verkeerde toepassing in vroeger eeuw

getuigen. Doode regtzinnigheid verscheen. Talrijk waren de

iormulierknccliten. De waarheid werd eid<el in de l'orniulieren

gezoclit ; Gods Woord vervangen
,

verdrongen , lol magazijn

van hewijsplaalsen verlaagd. Hel scheen als of de lens van

de Hervormde Kerk levens de voorwaarde van christelijke

betrekking, en het formuUer, lot in de kleinste bijzonderheden,

het zaligmakend geloof was. Niet op den Bijbel, op het

formulier, werd de broederhand gereikt. De hatelijke bejege-

ning is bekend, in Duitschland aan Spencr en Franke, in

Engeland aan Wesley en Whitefield, in Nederland aan meer

dan één leeraar der moravische broederschap ten deel gevallen.—
Geen land werd , in gelijke mate als Nederland , door de ont-

fermingen Gods, ten zetel van hel protestantisme uilverkoren

en afgezonderd. Eilieve, zegt mij: was op dezen bevoorreglen

bodem geloofsijver en liefde minder spoedig dan elders ver-

flaauwd?Gij zult wel eens de boetpredikatiën ingezien hebben,

wier onafgebroken reeks, van den beginne af der Hervorming,

van den evangelisclien ernst der godsgezanlen, ja, maar levens

van den geringen invloed der beloften en bedreigingen Gods

getuigenis aflegt. En daarna , in de eeuw die aan de Revolutie

onmiddelijk voorafging? Gij zijl met den stand van kerk en godge-

zoogenaanule leervrijlieid „schützt man in der Tliat nicht blosz den Ein-

zelneu in seiner Ereiiieit, wie mau voi'gibt, sondern man maciit ihm die

Kirche zur Sklavin seiner Meiuungen und Launen. " Veher Kirchenzucht

,

S. 100. Maar: „die Zuchtmitfel der Kirche sollen nur eintref.en gegen

das aüszerste Aergernisz, das kein Uebersehen und keine mildere Deutung

mehr zulaszt. " S. lOi. „Die Lösung der Schwierigkeit in Bezug auf den

Zwiespalt der Geltung der öffentlichen Lehre mit dem individuellen Wissen

und Gewissen kann nicht in irgend einer Umgestaltiing des Bekenntnisses,

ciner Festsetzung übcr seine verschiedene Theile gesucht werden, sondern

nur in einer freien und niilden rein evangelisclien Handhabung desselben...

Es darf gnmdsatzlich so wcnig als möglich aufgcgebcu , es soll t/iaisachlich

so viel als möglich übersehen werden. Das ist Sache der Weisheit des

Kirchenregiraents." Die Kiyclienoerfdssiiuf/ nach Ixlirc vnd Recht der Protes-

tanten , 2' Ausg. ISfia, S. 9;5.]
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Icci'dlicitl cii volksleven, in den iianv;ni^ dei' IS'' eeuw, inel

onl)okond. Wat dnukl n? Ik zou ongaarne luil <^(m\r. voorbijzien

of verkleinen. lU weel dal bij onze godgcloordon een schal, van

wetcnscliap , en dal er, vooral bij den niiddonsland , een ver-

hnngcnd ovcrblijlsel van godsvi'uehl en van ze(l(!lijklieid was;

inaar, wanneer men vraat^l naar het (geloof dat aan den alles

doortrekkenden zuurdeescm gfilijk is; wanneer men onderzoekt

of het aan eonc valschc en verleidelijke! en populair gemaakte

wijsbegeerte ecnigen dcgelijken wederstand heeft kunnen bieden

,

dan erken ik dat hel tegendeel in het oog valt. Althans, wanneer

ik denk aan de uitgewerkte systemata der kerkleer, wier vorm

en betoogtrant met den eisch van letterkunde en beschaving

weinig overeenstemt; aan de heirlcgers van vertoogen en

preeken, voor wier deelen en onderdeelen het alfabet van elke

oude en nieuwe taal te kort schiet ; aan ziftcrij der woorden

,

waaronder de kracht des Woords te niet gaat; aan kerkelijke

ligtgeraaktheid, waardoor de heiligheid der Openbaring op eiken

tittel en jota van mcnschclijke meeningen en vooroordcelen wordt

overgebragl; aan dwaze opgewondenheid waarmee, van alle

zijden door de schroomelijkste wanbegrippen overvleugeld, men

dikwerf aan punten van ondergeschikt belang de levenskrachten

heeft gewijd, dan ontwaar ik, in al den orthodoxen ijver

en toestel, het zwaard niet meer dat een oordeeler is der

gedachten en overleggingen des harten ; dan zijn dit de

wapenen niet van den apostolisclien krijg, ook in de hand der

Hervormers, krachtig door God tot ncdcrwerping der sterkten:

dan vraag ik niet langer waarom twijfelarij en zedenbederf

bij velen de overhand verkreeg '); dan bevreemdt hel mij

') Met de Luthersclie kerk in Duilschlaiul was liet als liier te laude

lïict de Gereformeerde, „In eineu wirkliclieii und scliweren Irrthum auf

praktisclien Gebiete verfiel sie, als sie eine Periode lang ihr ganzes Strebeii in

die Rechtglaubigkeit oder richtiger HechUeLrigkeit setzte, statt in der

lebeudigen Glaubcn. Das ist die Period(; der starreu Orthodoxie." Stalil,

die Lulheriscltc Kirche , S. 77.



niet, zoo (Icriicliiko doodc rcfitziniiiiihcid , iii de ont;leii van

lirt kerkelijk Umtimii vorscliansl , ook aldaar in dc tijden des

i^evaars kraclilcloos was.

Oorzaak der Revolutie, heelt de Reformatie niet kunnen zijn

,

vcrmils zij van een legenovcrgcstcld beginsel uitging; van

objectieve geloofscenheid , niet van de verscheidenheid der

subjectieve gevoelens; van de onfeilbaarheid der Openbaring,

niet van de oppermagt des verstands ; van de souverciniteit Gods,

niet van de souverciniteit van den niensch De Reformatie

heeft aan de verwarring der midden-eeuwen een einde gemaakt

en tegen de overheersching van het ongeloof behoed. Door het

verminderen en bijkans te niet gaan van haar invloed, werd

Europa voor dc Omwenteling rijp. Eén middel slechts is er

van leven en herleving ook voor dc volken ; het Woord des

Levens. Laat ons in de heilvolle werking der Reformatie de

vervulling der profetie erkennen: ,,Aiijn Woord zal doen wat

Mij behaagt en het zal voorspoedig zijn waartoe Ik het zendc."—
Door prediking van het evangelie, als hefboom, is de wereld-

historie aan Gods raadsbesluit dienstbaar. Daarin lag, ook

voor de Hervorming, het geheim van haar kracht. Niet in

dc diepzinniglieid der wijsbegeerte, niet in de bespiegelingen

der wetenschai)pclijke godgeleerdheid, niet in stelselmatig

betoog en ijverige polemiek; dit alles is nuttig, noodig, on-

schatbaar ter voortwandeling op den geopenden weg; maar

de weg wordt gebaand door verkondiging van dc liefde Gods.

Het is in dc verkondiging dezer liefde dat de sleutel van het

heiligdom ligt. Rekeert u en gelooft het evangelie; gelooft in

den Hecre Jezus Christus en gij zult zalig worden, gij cn uw

huis; zijn bloed reinigt van alle zonde; die in den Zoon

gelooft, heeft het eeuwige leven; deze taal is het, waarvan

de Heer zegt: ,,n< zal u mond cn wijsheid geven, welke niet

') Zie (Ie tegciisiclliiig liicibovcn , hh. \2, vg.
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zullen kiiiiiicn te*>onspi'(!lvon noch wedcishnui iillcn dii; /icli

legen u /ellen." Daarin lijjt de vreugd on de ro(!ni dei' geloovigen

allijd. — {{ij hel defuiiëi'en van eln islelijk geloof is ei' menigmaal

overdreven nauwgezetheid. Althans ik vermeel mij niet de male

van kennis Ie hcpalen die lot zielebehoud vcreiseht wordt (*).

Desniettemin zijn er waarheden, wier aanneming alleen een

regl inzigt van de leer der zaligheid geeft, in de geschiedenis

der Kerk met onuitwischhare trekken geprent; de onfeilbaarheid

der H. Schrift, de godheid van den Zaligmaker, dc persoonlijk-

heid des II. Geestes, het geheele bederf onzer natuur, de

voldoening voor onze zonden, de toerekening der gercgtigheid

van Christus, de noodzakelijkheid der wedergeboorte en der

heiligmaking. Waarheden in hel ééne noodige. Vrede door

het bloed des Kruises zamcngevat; in de vereeniging met Christus

door het geloof, die in onze dagen bij zeer velen ongerijmd

mysticisme heet, die tijdens de Hervorming onze eenige troost,

beide in leven en in sterven, genoemd werd. Deze waarheden

zijn het wier eenzelvigheid, in de symbolische schriften der

evangelische gezindten, van de eenigheid des Geestes, in ver-

scheidenheid van vorm en uitdrukking, getuigenis draagt. Deze

hebben, niet door kracht of geweld, maar door den Geest des

Ileeren, in de zestiende eeuw, de wereld die in het booze

ligt en den Antichrist van Rome en den Duivel overwonnen,

en bij de goederen des eeuwigen levens aan een iegelijk die

gelooft, voor de volken onberekenbaren zegen van tijdelijke

voorregten gevoegd. Dat ze nooit verouderd zijn, blijkt,

zoo dikwerf het Gode behaagt de wonderen die zijn Geest

(*) [Stalil, waar hij in de kerkleer „die Uuterscheidung fundamentaler

uud nicht, fundamentaler Lehren" misprijst, voegt er mot treffende juist-

lieid bij : „ Fiir die einzelne Secle ist niehts fundamental als blosz derletzte

glimmende Glaubensfuuke, den nur Gott versteht nnd der sich in keinen

Artikel formiiliren liiszt."— Elders : „ die Gemeinschaft der Heiligen ist ledig-

lich gebunden au das verborgene Lebcn in Christus."]



loi'ii ^{'ucrkl liecll, tc vernieuweii. De oveiliand zullen zij

behouden: vroeg ol' laai; eenmaal althans in de openbaring' van

den Ileere Jezus van den liemel mei de Engelen zijner kraehl. —
Doch ik zwijg van de verborgenheden der loekomst, en keer

tot de ervaring terug. De verloocliening dezer waarheden

was oorzaak en begin der Revolutie, liet ongeloof hcell het

onvervvinnelijk evangelie niet overwonnen; maar, toen het

geloof geweken was, bleek het dat doode vormen legen de vurige

pijlen des Boozen een bedriegelijk schild zijn. Toen werd in

het onchristelijk geworden christelijk Europa bewaarheid wat

de Heiland zegt: „Wanneer de onreine geest van den menscli

uitgegaan is, zoo gaat hij door dorre plaatsen , zoekende rust,

en vindt ze niet. Dan zegt hij: ik zal wederkeeren in mijn

huis, van waar ik uitgegaan ben, en komende vindt hij hel

ledig, met bezemen gekeerd en versierd. Dan gaal hij heen

en neemt met zich zeven andere geesten, boozer dan hij zelf

;

en ingegaan zijnde wonen zij aldaar, en het laatste van dien

mensch wordt erger dan bel eerste. Alzoo zal hel ook met

dit boos geslacht zijn !" — Inderdaad het laatste is erger dan het

eerste geweest. Door alleenhcersching van het ongeloof was on-

vermijdelijkheid der Omwenteling daar.

De revolutie-leer is het ongeloof in stelselmatigen vorm. Van

gevolgtrekking tot gevolgtrekking, werd men op den weg der

rampzaligheid geleid. Voortsnellen naar den afgrond is niet

te beletten, na hel verbreken der betrekking die aan den

Hemel verbindt.



VIII.

ONGELOOF.

Thans zijn wij aan den aanvant»- der ontwikkeling van mijne

lioordgedaclite
;

namelijk dat de oorzaak der Revolutie in het

ongeloof ligt.

Met al haar verscheidenheden van theoretische en prakli-

kale rigtingen en gedaanten , is de Revolutie gevolg, toepassing,

ontplooijing van het ongeloof. Door theoretisch en praktikaal

ongeloof werd de filozofie en de revolutie der IB^ eeuw gevormd.

Eene geheele reeks van dwaalbegrippen en gruwelen moest

volgen op een reeks van syllogismen, toen eenmaal het on-

geloof den boventoon had.

Meent niet dat ik fatalisme verkondig. Of w'as Newton

fatalist in het beweeren dat, volgens de zwaartekracht, de

appel, van den steel losgeraakt, moet vallen? Er zijn krachten

en wetten, als in de stoffelijke wereld, even zoo in het rijk

der zedelijkheid Dit onwederstaanbare van den gang der

gebeurtenissen neemt de persoonlijke verantwoordelijkheid niet

weg. Niemand is genoodzaakt voor den afgod zijner eeuw te

') „Aussi souveut qu'une forte impulsion, donnce a tout un peuple,

Ie tire avec violeiice des oniiores de Fiiabitude, et Ie précipite dans la

carrière des moiivenieus, od n'est plus Ie mail re de les arrêter ni de les

diriger ; il faut, que la série de ces mouvemens s'exécute, et' Ie remède

au mal ne se trouve que dans les développemeus du mal, qui ne cesse que

lorsqu'il a parcouru toutes ses pliases. Dans ce seus, ou peut dire avec

vérité que les révolutions raèneut leurs coryphées et leurs auteurs." Ancillon.



lnii|;('ii (). N'ieL liet oiivei iiioycn om Ie wederslaan, de bereidvaar-

digheid om mede Ie werken, zal worden ten lasic gelegd (*').

Om ons, in dien zin, van de onverandcrlijkiieid der F{evo-

lutie te overtuigen, is een vlugligc blik op den toestand van

Europa in de vorige eeuw genoegzaam. Gezag werd met

absolutisme
,
vrijheid met willekeur verward. De staatsrege-

lingen verbasterd, de zeden bedorven, de godsdienst sehijn-

liciliglieid of bijgeloof en doode vorm. Wat anders kon men

te gemoet zien dan ineenstorting van het ondermijnd gebouw?

Doeh in deze algemeene opmerking ligt niet de kern en het

doel van mijn betoog. Wat ik verlang te bewijzen is dat in

het atheïsme, in de goddeloosheid, in het zonder God zijn,

de vormkracht ligt van het revolutionaire tijdperk, waartoe ook

onze leeftijd behoort. Deze trek is, in wezen en werking, in

leer en leven der omwcntehng geprent. Uit de ongeloovige

natuur der Revolutie bewijs ik de noodwendigheid van haar

levensloop , en wederkeei'ig in den levensloop vind ik het

doorgaande meikteeken van den ongeloovigen oorsprong. —
Met de levensbeschrijving maak ik nog geen begin; aan

biografisdi moet fysiologisch onderzoek ') voorafgaan. Ik

(*) [Dan geldt het; 7ion possumus van deu cliiisfeii. — „Ik kan niet,

anders," was liet woord van Luther en de niartelaarsleus. Thans zegt

men: „liet kan niet anders."]

(**) [„ 11 y a des circonstances ou les hommes les plus eonragenx u'ont

ancun moyen de se montrer activcnient, mais il n'en existe aucune qui

puisse obliger a ricn faire de contraire ii sa conscience." M'"^ de Stael.]

') Wat ik door fysiologisch onderzoek versta, zal weiligt duidelijker

zijn, bij de lezing en overweging der volgende merkwaardige regelen van

Guizot; „Les faits proprenient dits, les événement-s extérieurs, visibles, sont

Ie corps de l'histoire; cc sont les membres, les os, les muscles, les organes,les

éléinens matériels du passé; leur connoissance et leur deseription constituent

ce qu'on pourrait appeler /'««('/^««'é' historiqnc. Mais
,
pour la socicté, comme

pour l'individu, l'anatomie n'est pas tonie la science. Non seulement les

faits subsistent, mais ils tiennent les nns aux autres; ils se succèdent et

s"engendrent par 1'action de ccrtaines forces, qui agissent sous Tempirc
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wcnscli 111(^1 u (Ie iil<^('m('('ne wcüon op Ie sporen, onderwiel'

lieerscliappij de aehlliende eeuw zieli ycvormd heelt ; ten einde

daai'na hlijke dal /(! mei deze wellen in overecnsleinl. Hel is

mij om de nalmuiijke historie der ook llians nog toongevende

wanbegrii)[)en Ie doen.

Eer ik mij op hel getuigenis der historie zelve l)eroep, zal

de logiea ii, naar ik aeht, aansehouwelijk maken dal hel aüiclsmc

in de godsdienst, hel radicalis^ne in de politiek, niet is

ovcrdi'ijving, misbruik, afwijking, maar gevolg en toepassing

van het beginsel dat, namens de oppermagt der rede, den

God der openbaring Ier zij stelt.

Het karakter der aehlliende ligt, ter beoordeeling, voor

ons. Geen al Ie strenge tijdrekenkundige nauwgezetheid. Ik

begin niet met 1700, om met 1800 te sluiten; ik bedoel hel

tijdperk der wereldhistorische gedaante-wisseling, die, na lange

voorbereiding, in 1789 haar geboortejaar had. Welk een onder-

werp, hoe belangrijk, hoe moeijelijk, voor hoe velerlei ziens-

wijze vatbaar! Ik misprijs wat, voor velen, ook thans nog,

voorwerp van bewondering is : hoe ligt kan dus het vermoeden

legen mij oprijzen van hoogmoed, van oppervlakkigheid, van

eigenwaan, van vermetele geringschatting ook waar hoogschat-

ting betaamt! Ik heb dus meer dan ooit behoefte u te herin-

neren aan de menigvuldigheid onzer strijdgenooten in vroegeren

en laleren tijd, aan de onwrikbaarheid onzer beginselen, aan

hel historische der beschouwing.

Hel is mij niet om eene acte van beschuldiging te doen.

Ik verlang billijk vonnis. Ook die eeuw had veel goeds. Geen

tijdperk, hoe laag gezonken, was ooit van deugden en

de certaines lois. II y a en un mot une orgauisation et mie vie des sociétés

comme de l'iDdividu. Cette orgauisation aaussi sa science, la scieiice des lois

cachées qui président au cours des événenieus. Ced la phi/siuloc/ie de

riddoire."



Iiilciilcii onll)lü()l. Zclls liel)l)en diueviyc lijden ciiicniiardii'cn

luister; waiil de i>lans van liel voorlrcnelijkc wordt door de

duisternis van liet onn'ingcnde verhooj>d, de flikkering der

sterren door de donkerheid der nacht.

Doch ik geef nog meer dan dezen weinig beduidenden lol'.

De 18^ eeuw^ heeft vergelijlicndenuijs veel dat iiaar gunstig

onderscheidt. Zij behoort althans niet tot de tijden wier vad-

sigheid verachtelijk is. Haar streven was eene poging om zich

op te heffen uit het slijk. De geest der eeuw heeft aan de bekrom-

penheid en dorheid en baatzucht een einde gemaakt , door welke

dc voorafgaande jaren , ook hier te lande , werden gekenmerkt.

Zij had geen ongelijk naar verbetering te staan. Ook wanneer

gij al het overdrevene ter zij stelt, bleef er overvloedig reden

van misnoegen over de rigting der overheid en de verbastering van

den staatsvorm. Overvloedige grond om gevvigtigc hervormingen,

in naam van regtsgevoel en menschelijkheid, te verlangen.

Zij had, in haar ijver naar verbetering, buitcngemeene en,

althans in den beginne
,
belangelooze veerkracht. Alle krachten

en gaven, op meer dan gewone wijs, gewekt en gespannen,

werden met hooggeklommen geestdrift aan den triumf, niet

van belangen, maar van beginselen gewijd (*).

Aan fraaije woorden en treffende denkbeelden ontbrak het niet.

Zij heeft, waar zij inde keus van beginsels mistastte, en

van het pad der hervorming op den weg der omw'enteling

geraakte, verontschuldiging gehad. Immers wat was er ge-

worden van de warmte en gloed der evangelische vroeger in

geloofsdaden vruchtbare gezindheid? bekrompen bijgeloof,

vervolgzieke huichelarij, traditionele aanhankelijkheid aan een

(•) [Ook Guizot, na te hebben gezegd: „ Le 18" siècle a préché Ie

(ioute ,
régoisme, le materialisme", voegt er, m. i. zeer te regt, bij:

„En dépit de sa tendance critique et destructive, c'était un siècle ardent

et sincèrc, un siècle dc foi et de désintéressement. II avait foi dans ia

vérité, dans riiunianité. ... 11 a'cst abusc, égarc dans cette doublé cüu-

fiaucc." Mémoires pour tservir a ridsioire de mun iemj)s. II. 425].
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I(!(!r in l('('rsliil<l<(Mi vciljrokkcld. Is licl iiiiskciiiicii der wiiiii-

lieid k' wijlen, ook a;ui iiel tijdperk dal ze onkcnhiiai-

^eniaakt had'?

Vci'dcr kan ik in mijne apoloi-ie niet i>aaii. Ilel l)eyinscl,

souvereinileil van den menscli, onaCliankelijklieid van de

souvei einileil Gods , is radicaal valseli. Er was nn dan de l'csjii U

hninaiii. Ik voe<^- er niel bij: „ son élan éloil Irès beau, Irès

bon, Irès utile. " ') Een vaart, die zich aan den vasten bodem

der onveranderlijke beginselen ontrukt, om zonder sleun-

])unt in hel ijdel ruim der bespiegeling Ie zweven, eene ver-

snelde beweging van zoo liglvaardigen aard, vergelijk ik mei

den vermelelen sprong uil de opperste verdieping, in rampzalig

vertrouwen op kunslvlerken gewaagd.

Een gulden eeuw vcrwachtle men, een ijzeren kwam.

Voortgang en beweging wekt minder afkeer dan droome-

righcid met enkel stilstand of slenter; men ziet liever

vlietend water dan een moeras. Desniettemin energie, kwalijk

bestuurd, woi'dl te heilloozer, naarmate zij krachtiger is; hel

groolsclie van den bergstroom vermindert de ijselijkheid niet

der werking waarmee de vernielende stortvloed het land

overdekt.

Er was, in godsdienst, zedelijkheid, en staatsregt, niet

vooruitgang, maar achteruitgang. Men roemt de verlichting,

Ie ])}'oijrès des Inmièrcs. Ten onregte. Overvloed van vuur-

werk en fakkellicht was er, aan zonnelicht gebrek. Geen

menschelijke wijsheid maakt den akker vruchtbaar buiten het

licht der zon. '^). De arbeid van verstand en genie, in het

') Guizot, Cours (Cllidoire moderue. L. 14. p. 39.

*) Men leze de geestige Parahei van Claudius over den akkerbouw : toen

de vvijsgeerigc landlieden , van de overtolligheid van „ die Einflüssc des

liimniels" overtuigd, den akker omheinden en door een gewelf' bedekten

met een gesehiiderden hemel. „ Und die Saat woUtc nieht wachscn! und

sie bauten, und pflügten , und düngten, und ackerten hin und her. — Ünd

die Saat vvolllc nicht wachscn! und sie aekcrtcn hin und her."



voorll)rengon van dcnkl)0('l(l(3ii cn in hol vormen van stelsels

is ijdel, wanneer men zieli aan de stralen der wijsheid die

van hoven is , onttrekt , cn liet versehil van vrijheid en onaf-

hankelijkheid, op het gehied der wijsbegeerte, miskent').

Om den noodlolligen invloed dezer eeuw te schatten , lioude

men in het oog dat zij zelfs het goede tot kwaad gemaakt

heeft (*). Ik bedoel niet den overvloed van stoffelijke welvaart

haar ten deel gevallen, en dien zij, rijk aan beloften en rijker

nog in teleurstellingen , niet zelden verspeeld heeft ; ik bedoel

de denkbeelden van regt, vrijheid, verdraagzaamheid, men-

schelijkhcid , zedelijkheid, waarin, gelijk Satan als een Engel

des lichts, de eeuw zich aanvankelijk gehuld heeft. Vruchten,-

niet op eigen akker, op christelijken bodem geteeld. Alleen

in het evangelie vindt men ze in haar echtheid (*'). De klassieke

oudheid beeft er eene llaauwe afschaduwing van. Alleen de

cvangeheverkondiging gaf daaraan eene populariteit, in de

heidensche wereld onbekend. Deze rijke erfenis, door de

orthodoxie niet bewaard, is in de magt der wijsbegeerte ge-

') „Toute force doit être soumise a des lois. . . II en est de même pour

les forces de rinteliigeuce. Ses lois, a elle, sout les principes éternels. . .

Les idees, sans les principes, sout un Icvier sans point d'appui. Les princi-

pes, saus les idees, sout uu point d'appui sans levier. . . II y a entre l'indc-

peudance des esprits, et la liberté des esprits , la inême difFérence qu'entre

un vaisseau sans ancre et saus pilote, flottant au gré de tous les vents, et

un vaisseau qui marclie contre Ie vent, et niênie contre les orages et les tem-

pctes, sous la direction de la boussole, et les ordres d'un pilote éclairé. . .

Belativement aux principes, les sciences morales et politiques ont plutót

souffert que prospéré , sous Tenipire des fausses niétliodes qu'ou leur a appli-

quées. En voulant les perfect ionner , ou les a détériorécs ; en prctendant les

asseoir sur la base de la démonstration , on les a ébranlées , et dans Ie dessein

de les approfondir, on est desceudu avec elles dans l'abimc du doute, et elles

ont disparu." Ancillon.

(*) [„Alle Güter werden zu Uebeln, wenn der Mensch sie ausseriialb

Gottes Ordnung eigenmachtig sich aneiguet. " Stalil.]

(**) [Délivrées d'un funeste alliage, les idees modcrncs apparlicnnent

a rEvaugilc." Le Par/i uiitiréoohdionnairc
, p. 58.]
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vallen. Wal liccll /ij er van geinaakt '.' ondanks i^ioolspraak ,

zijn (leze schallen, onder haar l)(;heer, Ie niet ^c^aan. (leen

wonder. Men wilde de «;evoIj>trekkin^en behonden, terwijl men

de beginselen verwierp ; gelijk men rekent op genot der wa-

teren, wier bron men gestopt heeft, ol' op schaduw der

boonien , na het afsnijden van den wortel. Die rekening is ten

allen tijde misrekening geweest. Ook hier; de planten , aan de

oevers van den cvangeliestroom in heerlijken bloei, moesten,

overgcbragt in een land droog en zonder water, verdorren.

Maar neen; ook aldus is er flaauwhoid, onjuistheid in de ver-

gelijking; op den giftigen akker der ongodisterij, ontaardden

zij in schadelijke gewassen, wier doodelijk venijn zich onder

schitterende kleuren en liefelijken wasem verbergt. Toover-

woorden, waarmee de volkomenheid van wijsheid en geluk

zou worden te voorschijn geroepen, telkens uitgebazuind,

bleven klanken ; de uitkomst is het tegendeel der voorspiege-

ling geweest. Voor regt onregt, voor vrijheid dwang, voor

verdraagzaamheid vervolging, voor humaniteit onmenschelijk-

heid, voor zedelijkheid zedenbederf.

Ik onderschrijf niet het eindvonnis van Guizot: „S'il fallait

se résunier, exprimcr unc opinion détinitive, je me haterais

de dire que Ie dix-huitième siècle me parait un des plus

grands siècles de l'histoire, celui peut-ètre qui a rendu a

rhnmanité les plus grands services, qni lui a fait faire Ie

plus de progrcs et les progrès les plus généraux; appelé a

prononccr dans sa cause comme ministère pubhc, si je

puis me servir de cette expi'ession, c'est en sa faveur que

je donnerais mes conclusions" Ik spreek niet met Cousin

' ) Hist. moderne, L. 1 i. p. 39.— [Later en beter : „Le 18"= siècle a été certai-

uement Ic plus tentaleur et le plus séducteur des siècles, car il a prouiis

a la fois satisfaction ;i toutes les graudeurs et a toiites les faiblesses de

l'hnmanité; il l'a eu mêiiie teinps élevée et énervée, flattant tour a tour ses

plus nobles seutinieuts et ses plus terrestres peiicliauts , rénivraut d'espc-

rauces subliines et la bcrcaut de molles complaisances." Mémoires, I. 6.]



v;in ,, les (léveloppemonls nouvcaux qiic cc siöcle ;\ iijoiilé A

Cl! que l('iiuai(Mil les siècles précédcns" ; want lui aCbrckcn van

dc schakel dor lijdon, hol, onzinnig streven naar cene geheel

nieuwe schepping is haar merk. „Lamaladic, la manie de tout.

analyser a fait dirc du siècle qu'il étoit plutót raisonneur que

raisonnable -)." De 18^ eeuw toont hoe veel, maar ook iioc

weinig het menschelijk vcrnurt, aan zich zelf overgelaten,

vermag (*). Schijnbare vooruitgang werd door wezenlijk verderf

gevolgd; op de ruimste schaal bevestiging, in omgekeerden

zin, der belofte: Alle dingen zullen toegeworpen worden

dengcne, die eerst het koningrijk Gods en zijne geregtig-

hcid zoekt.

Aldus vervalt in het beoordeelcn van personen onbillijke

hardheid. Ook van personen geldt: „II faut les juger d'après

leur date." Er is eene atmosferische bedwelming, voor toe-

rekenbaarheid, bij onwillekeurige dronkenschap vergelijkbaar.

Koelheid te midden eener algemeene opgewondenheid , is

zeldzaam ^). Men is gereed aan schrijvers en drijvers der revo-

lutie, aan Montesquieu, Voltaire, en Rousseau, ongodisterijen

rebellie, aan Robespierre en Napoleon anarchie en despotisme

te wijten; te regt; in zoo ver, door woord en daad, een

groot deel der verantwoordelijkheid op hen rust; doch zij

waren ook werktuigen van den tijdgeest. De schrijvers drukten

in woorden uit wat in aller gedachte reeds bestond; tolken

meer dan leermeesters der publieke meening; leermeesters, enkel

door eene schrede verder, waar buitendien geen stilstand

') Ilisl. de la Plülosophie du siècle, p. 28. [Vergelijk llaudboelc

,

3^ uitgaaf, § 824, 825, 846.]

2) Ancillou.

(*) [„ Nous vivons !i une epoque de confusion et d'obscurité morale

comiïie sociale." Guizol , t. a. p. 304.]

^) „Men have been sometiines led by degrecs, somctimf.s hurricd into

tliings, of whieli, if tiiey could have seeu tlic vvhole togetlier, tliey uever

would liave permitted tlic most remotc approacli." Burkc.
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niüyclijk was, te l)ion<>(;n. Evenzoo do niai;l hebbers der ievoliili(^.

Gedragen door den geest der eeinv, onderworpen aan baar

rigling , eer voorgangers dan leidsli(Hl(!n ; hiidslieden althans

in een si)oor, nit eigen beweging door allen gevolgd; leids-

lieden zelve geleid, voortgedreven en voortgestuwd '). Dit

ino(>len wij in gedachtenis houden, oin hun karakter niet over-

matig te bezwaren, om hunne talenten niet overmatig te

verhellen; om aard en verband en kracht der dwaalbegrippen

te leercn kennen; en tevens om de verantwoordelijkheid tc

berekenen van anderen die, ofschoon voor uitersten bevreesd,

evenwel hulde brengen aan het beginsel, en aldus, niet enkel

voor de dwaling, qnatenus hun eigen redenering en praktijk gaat,

maar tevens voor de reeks der dwalingen en verkeerdheden die uit

het beginsel voortvlocijcn ,
aansprakelijk zijn (*). Een der meest

gewigtige ook politieke waarschuwingen is bet Principiis obsta!

Ook de achttiende eeuw is geen tusschenvak dat men over-

springen mag. Ik wil de voordeden niet miskennen of onge-

bruikt laten, die een orkaan in de zedelijke wereld ook door

afbraak bewerkt heeft; maar geenerlei capitulatie is geoorloofd

omtrent den bedricgelijken grondslag voor lierbouw. Het heil

der toekomst ligt niet in wijziging, matiging, regeling van

verderfelijke beginsels, evenmin in ijverloosheid en doodsche

') „ On a CU Ie tort frequent de trop attiibuer aux desseins prémcdités

des homtnes, ce qui u'est que la conséquence et reffet naturel des clioses.

—

En géucral les hommes, mcme les plus forts, ue sout jamais que des instru-

mcnts a peu pres p&ssifs d'uue cause supérieure indépendante de leur pensee

et de leur volonté propre: placés au milieu du mouvement qui eraporte la

soeiété, ils Ie liatent, mais ne Ie produisent pas." De la Meunais.

(*) [Men moet persoonlijken invloed ook niet al te gering seliatteu.

„L'influence des individus, de leur pensee propre et de leur librc volonté est

infiniment plus grande que ne Ie suppose aujourd'lini rimpertincnce pliilo-

soplüque de quelques uns de leurs eritiqiies. L'histoire n'est point nn

drame arrêté des qu'il commence, et les personnages qui y paraissent font

eux-mêmcs en grande partic Ie róle qu'ils jouent et Ie dénonment vers lequcl

ils niarclicnt. " Gnizot, t. a. p. II. 2(')3.]



hcrusliiiy ; maar ciilu-l in hel vooi'slaaii van ile liooysle waarheid,

wier aanneming de condilio sine qua non is om , met alsnijding

van hel kwade en aanwending van het goede ons door de

vaderen overgeleverd, op den eenigen weg te geraken, welke

naar het gelnk der volkeren leidt.

Na mij , zoo ik hoop , van bekrompen oordeelvelling vi'ijge-

pleit te hebben, kom ik tot het betoog dat de Revolutie

stelselmatig ongeloof is, evangclicverzaking met den aankleve

van dien.

Mijn betoog betreft godsdienst en politiek (*).

La Mennais schrijft: „II y a des vérités et des erreurs a

la fois religieuses et politiqucs, paree que la religion el la

société ont Ie mème principe, qui est Dieu, et Ie mêmc

terme, qui est l'homme. Ainsi une erreur fondamentale en

religion est aussi une erreur fondamentale en politiquc, et

réciproquement." Treffend is in de geschiedenis der Revolutie

dit onderling verband. Dezelfde trappen in bet bederf van de

godsdienst, in de misvorming van bet staatsregt, in de voort-

wandeling der pi-aktijk. In de godsdienst Voltaire, Diderot, La

Mettrie, in het staatsrecht Montesquieu, Rousseau, Condorcet,

in de praktijk, Necker, Mirabeau, Robespierre, Marat (**).

De revolutie-leer is de religie van het ongeloof, tot al wat

op geloof berust in negatieve bcti'ekking. In de algemeenheid

ook eener valsche wijsbegeerte, „rerum divinarum et huma-

(*) [„Kous sommes Ie parti anUrécolidionmire ; c. a d. nous coinbattons

la plus füudaiiientale des erreurs ;\ la fois religieuses et politiques." Le

parti antiréoolutioiuiaire
, p. 76, sv.]

(**) [Waaneer men gewag maakt van verwantschap van theorie en logische

aaneenschakeling van hecjrippcH
,

plaatst men noodwendig op één lijn dengene

die, welligt onwetend, de kiem der theorie omdraagt, en den dweeper

of aterling die voor de sclirikkelijkste gevolgtrekkingen niet terugdeinst.

Aan (Ie Kic^er.f, XI/'. 19.]
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narum sciontia." Lollen wij dus, corsl op de filozofte </t'y 18*-'

eeuiv, daarna op het staat.sre(/t.

llvX hcL^insel dezer wijsbegeerte was de soavereinileit der

jRede, en do uilkomst godverzaI<in<^' en materialisme.

De oppormagt der Rede, als axioma, werd voorop gesteld.

Waar de Rede onbedorven geaciit werd, kon de open!)aiing

niets büven baar bereik, allbans niets tegen baar uitspraak

bevatten. Zoo werd de Rede toetssteen der waaibeid. Zoo

werd in den Bijbel, met een bloot mensclielijken keursteen,

bet godewaardige Gods Woord gezocht. Zoo werd dit door het

placet eencr eigendunkelijke wijsheid gehomologeerd en de

Heilige Schrift, om heilig te zijn, met het merk van menscbelijk

goedvinden geijkt. Voor den Christen is hierin reeds aanranding

van de regten Gods, streven naar godverloochening en zelfver-

goding , onmiskenbaar.

Om de werking te berekenen van dezen rationalistischeti

stelregel, herinnert u dat de wijsgeer gelooft enkel wat

hij begrijpt, w'at hem wijsheid voorkomt, terwijl de apos-

tolische uitspraak is: „De natuurlijke mensch begrijpt niet

de dingen die des Geestes Gods zijn: want zij zijn hem

dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan, omdat ze geestelijk

onderscheiden worden" (*). Dus verwerpt de wijsgeer en houdt

voor dwaasheid alle de waarheden door den Heiligen Geest

geleerd. Zoo hij ze niet openlijk weerspreekt en bespot, bij

houdt ze voor beelden, zegswijzen, leenspreuken
;
hij verzacht

het harde der bijbeltaal door uitdrukkingen in zijn oog gepast

;

bij verwringt de Openbaring of verminkt ze
;
veelsoortige kunst-

bewerking vernietigt al wat lot de leer der zaligheid behoort.

Ziedaar de noodwendigheid dezer accommodatie-leer. Ik treed in

geene bijzonderheden, humers wij weten hoe aldus de godheid

van den Zaligmaker goddelijkheid, de zonde zwakheid, bel bederf

onvolkomenheid, het schuldvoldoenend offer voorbeeldig liefde-

(*) [„Met begrijpen zal 't niet gaan; Neem het onbegrepen aan." Bcets.]

12



beloon , de heiligmaking- zedelijke volmaking , de looine Gods een

heilig ong(>iioegeii , het eeuwig verderf van voor hel aangezigt

des Heeren eeiic vaderlijke kasl ijding, en de God der Openbaring

aan den God der Naluur, aan den onbekenden God gelijk werd.

Hoe ver gaal. dit? zoo ver als aan ieders individuele opval-

ling behaagt. Zoodra men wat met hel verstand niet kan worden

gerijmd
, ongerijmd noemt , is er geen eindpaal dan eigen wille-

keur. Gij vergt geen optelling der syslemala van het rationalisme

en van de neologie. Zij zijn ontelbaar, doch aaneengeschakeld

door de voortgaande werking der Iwijfclarij. Hoe kan het anders ?

Hoe zou iemand die de godheid des Heeren, om haar onbe-

grijpelijkheid, ontkent, niet op den weg zijn om aan al wat in

zijne verschijning bovennatuurlijk en wonderdadig is, geloof

te ontzeggen; om in het treden op de wateren der zee eene

wandeling bij maanlicht aan den oever, in zijn sterven een

schijndood, of wel kortaf, met ter zijdesleüing van denhisto-

rischen Christus , in de vier Evangeliën viervoudige verdichting

of mythe te zien

!

Aldus voert verzaking van de kracht en geest der evangelie-

waarheid naar een christelijk deïsme. Laat ons zien of men daar

een blijvend rustpunt ontmoet. Men gewaagt van Christus , van

God, van zedelijkheid, met ijdclen ophef en nutteloos woorden-

geschal. Er is een Christus, menigerlei Christus zelfs is er, maar

de Christus niet meer; eenleeraar, een voorbeeld, een hemeling

welligt, opgevoed in hoogere sferen van wijsheid en deugd, geen

Zone Gods
, geen Middelaar Gods en der mensclien. Wat baat dit?

„Tous ceux qui cherchent Dieu sans Jésus-Christ ne Irouvenl

aucune lumière qui les satisfasse ou qui leur soit vérilablement

utile. Car, ou il's n'arrivenl pas jusqu'a connoilre qu'il y a un

Dieu, OU, s'ils y arrivent, c'est inutilemcnt pour eux; parcequ'ils

se formcnt un moyen de communiquer sans médiateur avec ce

Diou qu'ils onl connu sans médiateur. De sorte qu'ils tombent

OU dans ralliéisnie , ou dans Ic déisme, (pii soul deux choses
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qm; la rclit^ion chn;li(Miii(! al)li()n'(! |)r(!S(iti(! óiiiilcinciil. Kii

Jcsus-ClirisI est loiit nolre bonlieur, nolre voi'tti, nolre vie,

notie limiière, nolre espérancc; cl liois de lui il ii'y a quo vice,

misère, téncbrcs, (léses})oir, et noiis n(! voyoiis (jii'ohsciirilé el

confusion dans la nalure de Dieu el dans nolre propre nature."

Maar overdrijll niet welligi de geloovige en sclierpzinnit^c Pascal,

\vanneer hij aldus deïsme en atheïsme op één lijn slell? Do

belijdenis van hel deïsme kan immers , waar zc veel verwerpt, met

eerbied voor den overigen inhoud der openbaring gepaard gaan;

al miskent ze God, in de wet en in het cvangche, zij vereert Hem

inde natuur.— Zelfbedrog dat valsche rust geeft ! De openbaring

moet, waar de rede zich boven haar verheft, weldra zamen-

raapsel van legenden en fabelen zijn; maar ook de natuur

wordt , waar men voor de openbaring blind is , uit natuurkrachten

vei'klaard ; de godheid is louter abstractie , denkbeeld , denkbeel-

dige godheid. Zoo men, om te gelooven, moet begrijpen, wat onbe-

grijpelijker, wat ongelooflijker dan God ! Niet ten onregte schrijft

de la Mennais: ,,Lorsqu'on vient a cxaminer de prés Ie système

des déistes , on n'y trouve qu'incohérence et contradiction. La

nature tient a chacun d'eux un langage différent. Ils ne sauroient

convenir d'aucun culte, d'aucun symbole. Forcés de tout accor-

der a la raison ou de lui tout refuser , les dogmes leur échap-

pent, la morale leur échappe, et, quoi qu'ils fassent, ils

sont poussés jusqu'a la tolérance de l'alhéisme." Bossuet gaf

eene juiste definitie: „Ie dcisme n'est qu'un athéisme dé-

guisé" (*).— Eene definitie welke de Bijbel reeds gaf: „gij waart

zonder Christus; — geen hope hebbende en zonder God in

de wereld" ^).

„La morale leur échappe," is dit waar? moet met het

dogmatieke ook het praklikalc vervallen? voorzeker. Wij weten

(*) [Ook Vinet schrijft: „ Le déismc u'cst qu'un atla'isme udulcoré."]

') Ef. II. 12!
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('11 belijden dal er gcenc christelijke deugdbetrachting zon-

der levendig geloof in Christus, verbonden aan historische

leilen (noem ze al dan niet leerstukken), zijn kan. Ofschoon dit

leerstellige bij velen, die eenheid van wortel en stam en vruchten

miskennen, in minachting geraakt, weinigen, hier te lande

althans, zullen beweeren dat het geloof aan God, als grondslag

der zedelijkheid, kan worden gemist (*). Wel is de zedelijkheid

voorwerp van hoogachting geweest zelfs voor godloochenaars.

Ook zij zullen niet ongaarne zeggen: „l'essenliel de la Religion

consiste en pratique; il faut être homme de bien, miséricordieux,

humain , charitable." — Jammer slechts dat deze betuiging niet

baat. „ L'expérience prouve que , dès que l'on considère la

morale indépendamment de la rehgion, la morale devient aussi

problématique que la religion méme. La morale du déisme est

toute d'opinion, toute de phrases , ainsi que sa doctrine. L'athée

n'a qu'un seul devoir, qui est de n'en connoitre aucun. Iln'y a

proprement, dit un philosophe célèbre, qu'un devoir; c'est de se

rendre heureux. On sera libre de tout faire, comme on est

libre de tout croire et de tout nier" '). Pligtbetrachting is er

niet meer dan uit welbegrepen eigenbelang, en, waar men aan

God niet gelooft, hoedanig kunnen daar de voorschriften van

het eigenbelang zijn? De deugd is naam, schijn, duperie.

Ook gezag en regt, wat is het'? een uitvinding der sluwheid van

de zwaksten, om den verheven aanleg van het genie aan ban-

den te leggen. „Naturae vivere convenienter oportet;" deze

(*) [La morille itidéjjendante is bet ideaal der hedendaagsclie wijsheid. Edoch

:

„Pour Ie peuple, la morale séparée de la religion n'est rien, absolument

rien. II ne rattachera jamais solidement l'idée de devoir qu'a l'idée de

Dieu Vouloir donner au pcuple de la morale indépetidamment de la

religion, c'est, a mon avis, la plus chimérique des chimères. Au fait, il

n'y a ni pour les riches ni pour les pauvres de vraie morale sans religion

;

toutefois les premiers ont quclques mojens de s'imaginer Ie contraire;

mais cette illusion ne descend pas plus bas." Vinet.]

') De la Mcnnais.
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natuurlijke rigting strookt met de wijsheid, volgens den Apostel,

niet van boven, maar aardscli, natuurlijk, duivelseh '). „On

concilie les devoirs de l'liomme avec ses penchants, ou plutót

on fait de ses penchants l'unique regie de ses devoirs."

Ook de laatste plank die men zou willen aangrijpen, gaat

in deze schipbreuk der waarheden te niet. Vruchteloos zou men

de onsterfelijkheid der ziel, vruchteloos eenig kenmerkend ver-

schil van goed en kwaad willen behouden. De wijsbegeerte

behoudt alleen wat positief is ; ze houdt voor positief alleen

wat stoffelijk is, wat onder het bereik der zintuigen valt. De

Christen gaat blijmoedig lijden en dood te gemoet, niet aan-

merkende de dingen die men ziet, maar de dingen die men

niet ziet; want de dingen die men ziet, zijn tijdelijk, maar de

dingen die men niet ziet zijn eeuwig Niet alzoo de wijs-

geer; ook hier, door omgekeerde verhouding, echt revolutionair.

Voor hem zijn de dingen welke men niet ziet en die eeuwig

zijn
,
droomerijen ; alleen de zigtbare en tijdelijke hebben een

wezenlijk bestaan. Zoo spreekt Bolingbroke van ,,ceux qui

prétendent qu'il existe un instinct ou sens moral, au moyen

duquel les hommes dislinguent ce qui est moralement bon de

ce qui est moralement mauvais, de sorte qu'il en résulte une

sensation intellectuelle agréable ou pénible. Cela peut, ajoute-t-il,

s'acquérir, jusqu'a un certain point, par une longue habitude,

et par une sorte de dévolion philosophique , mais d'en faire une

faculté naturelle, c'est une fantasque illusion. " — Er blijft

niets over dan: „Laat ons eten en drinken, want morgen

sterven wij" (').

Dus wordt men naar den afgrond gesleept. Aan de heerschappij

') Jacob. ir. 15.

-) 2 Cor. IV. IS.

(*) [„Tout point d'arrêt daus Ie rationalisme est arbitraire." Kenan. —
„ Une fois qu'on a repoussé la révulatiou, une fois qu'on ne veut écouler qtie

la raison, Ie déisme est uue lacheté de la pensee: il faut aller jtisqu'au panthéis-

me." üe Presseusé.]



(Ier Ivcdc' iiiocl gchooi'zaanilieid uordcn heloontl. Velen willen

zich niet lot eiken prijs gelijk bli]\:on; zij aarzelen, en zouden

gaarne op do helling blijven staan. Zij geraken met hel beginsel

in tegenspraak. „ L'inconséquence est toujours la compagne de

Terreur, paree que riiomme ne se détache jamais de loutes les

vérités a la fois, cl que celles qu'il relient, incompatibics avec

Terreur, Ie forcent de se contredire inévilablenient. On n'évitc

Tathéisme, oii conduit Ie système, qu'en niullipliant les contra-

dictions" '). Maar voor dergelijk willekeurig verzet is de cisch der

syllogismen te sterk. Tot de kracht der dwaling behoort niet

t;lcchts dal zij een element van waarheid opneemt en misbruikt,

zoodat de verderfelijke steihng een bedriegelijken schijn heeft.

Wegslepend wordt ze vooral ook, omdat de gansche ontwik-

kehng van een valsch beginsel, zoodra het aangenomen is,

betrekkelijke waarheid verkrijgt. AVat velen vermijden, wordt

door anderen, als onvermijdelijk uitvloeisel van wat voor-

afüino-, verriot. Waar de meestcn schoorvoetend en wei-

felend voorttreden, wordt door anderen gerend; de niets-

ontziende geestdrijverij is de gezellin der volkomenheid van

overtuiging. Hierin ligt het geheim der zegevierende kracht.

Waar alles eene zaak werd van opinie, van verstandelijke op-

vatting, staan alle meeningen gelijk, en de overhand behaalt

die zienswijze welke , met de bedorvenheid van het ongcloovige

hart, ook den zamenhang der redcneiing en de onbelwistbaar-

heid der gevolgtrekking tot bondgenoot heeft. Iloe zou er dan

eenige waarheid onaangerand blijven ? De hoogste waarheid die

uit God is, blijft immers de grondslag van alle waarheden op

het gebied van geloof en zedelijkheid. Loochen den grondslag

:

de reeks van dwalingen, uit die ééne dwaling voortgekomen,

verkrijgt hel karakter van waarheid, terwijl elke waarheid

onwaarheid, wanbegrip, vooroordeel, bijgeloof wordt (').

') De la Mciiiiais.

(*) [Ivogt,, zedelijkheid eu geloof zijn vooroorucclcn , waardoor de vrije
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Ik zou u Ihans in de schrifleii dor cn^elsclic solislcii , in de

aanvallen van Vollaifc , in de deïslisclie stellingen van Uousseau,

in de ongodisterij van Didcrot, in het materialisme van llelve-

tius, in Vhomme-machine van la Meltrie, in Vhomme-slatue

van Condillac, voortgang, afdaling, hellevaart der ongeloovige

wijsbegeerte kunnen aanwijzen ; doch ik houd dit voor over-

bodig. Liever doe ik opmerken dat de ontkcntcnis der waarheid

met werkzamen tegenzin , met niet enkel bespiegelenden haat

,

met vervolgzieke vijandschap gepaard gaat. De schadelijkheid

van evangelie en geloof is, uit het oogpunt der ongeloovige

wijsbegeerte, niet twijfelachtig. Ontken de geopenbaarde waar-

heid
,
bijgeloof wordt ze dan , het ergste beletsel op den weg

naar verlichting en zelfvolmaking. „Les révélations" schrijft

Rousseau , „ ne font que dégrader Dieu , en lui donnant les

passions humaines. Loin d'éclaircir les notions du grand Etre

,

je vois que les dogmes particuliers les embrouillent
;

que,

loin de lesennobHr, ils les aviUssent; qu'aux mystères incon-

ccvables qui l'environnenl, ils ajoutent des contradictions

absurdes; qu'ils rendent Thomme orgueilleux , intolérant, cruel;

qu'au hou d'étabhr la paix sur la terre, ils y portent Ie fer

et Ie feu. Je me demande a quoi bon tout cela , sans savoir

me répondre. Je n'y vois que les crimes des hommes et les

misères du genre humain." — De leugen is gedwongen

de waarheid te haten en te verbannen, dewijl exclusief en

onverdraagzaam tegen den leugen te zijn , tot het karakter der

loop der algenieeiie volmaakbaarheid gestremd wordt. Het meest opmerkelijke

dezer leerstellingen, en tevens het meest geduchte, is, zoodra men op

de bron van het algemeen aangenomen Revolutie-beginsel gelieft te letten

,

niet haar dwaasheid , maar haar onbetwistbare juistheid. Waar geen geloof

is aan den levendigen God, hebben socialisten, communisten, atheïsten,

hebben de voorstanders der Republiek met de bloedkleur gelijk. Alleen

wanneer men deze revolutionaire regtmatigheid in het oog houdt, wordt

het fanatisme verklaarbaar, dat het verwezenlijken dezer leer als de edelste

taak, het bestrijden als het strafwaardigste misdrijf beschouwt. Grondwetherz.

en Eensgezindheid , blz. 51.}
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waarheid behoort, llel beslaan der waarheid is ccnc gestadige

veroordeehng der dwaling ; de leugen moet elk overblijfsel der

waarheid in den kring zijner haaldragendheid omvallen. Het

deïsme, hoe llaauw, is ergerlijk voor den atheïst. Die aaneen

God
,
hoL'danig ook

,
gelooft , is, in de schatting van den ongodist

,

kleingeestige voorstander van kinderachtige en schadelijke be-

grippen. Van het atheïsme, omdat het alle godsdiensten gelijk

stelt, meent men verdraagzaamheid te mogen verwachten. Ge

bedriegt u. liet erkent in elk geloof eene doodvijandin; het

verdraagt alleen een geloof dat zwijgt en buigt en zich aan

de vormen en voorschriften van het ongeloof onderwerpt; het

omvat in de weldaad der algcmeene gelijksteUing alleen het

geloof dat van veerkracht en leven ontbloot is. Eene ver-

draagzaamheid, als van den moordenaar jegens den vijand

dien hij ontzielt. Albrecht von Ilallcr, even anti-revolutionair

als zijn kleinzoon, maar die, eenvoudig Christen, het evangelie-

licht, schitterend in het binnenste zijner ziel, niet in het Vati-

kaan gezocht heeft, de geleerde en scherpzinnige von Haller

zeide reeds in 1759 en 1768: „Nous voyons chez les esprits

forls les plus prononcés, un esprit de persécution aussi

violent qu'il pourrait l'ètre chez un dominicain, quoique,

faute (Foccasion, il ne puisse que se répandre en injures. Des

zélaleurs aussi ardents qu'llelvétius et Voltaire persccuteraient

et feraient même couler Ie sang sur les échafauds, s'ils en avoient

Ie pouvoir. " Burke schrijft: „wie de godsdienst niet bemint,

haat ze" '). De haat legen het evangelie is het kenmerk van

de revolutie, haar antichristelijk karakter; geenszins wanneer

') „ Religion is among llie most poweiful oauscs of cntliusiasin. Wheu

any thing coucerniug it becomes an object of much nieditatioii, it cannot

be indiffereut to l.lie inind. Thcy who do uot love religion, liate it, The

rebels to God perfectly ablior the author of their being. They hato him with

all their heart, with all their niiiid, with all their soul, aud with all their

strengtli. This fauatical athcism Icft out , wc oiiiit the principal feature in the

rcvoliitiou."
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zij toL buitensporigheid overslaat, dal is, haar eij^cn spoor

verlaat; integendeel, wanneer zij, gebleven in haar spoor, het

doel van haar voortgaande ontwikkeling bereikt. Dit uierk is

aan de omwenteling eigen : zij kan er zich niet van ontdoen,

liet is vereenzelvigd met haar beginsel, omdat het tol de

uitdrukking en afspiegeling van haar wezen bchooi t. liet is het

leeken van haar oorsprong, het merkteeken der hel (*).

(*) [Het atheïsme wordt pantheïsme, mcnschvergoding , wordt, tegenover

christeudom en openbaring ten afgod, „ Er is een rigting die een eliris-

lendorn van eigen vinding voor het Evangelie in dc plaats stelt; een

denk-, een droombeeld, en die, nederknielend voor dezen filozofisclien

afgod, elke geopenbaarde, elke niet door rede of ervaring bewijsbare

waarheid verwerpt ; die het ehristendom als eene bijgeloovige dwaasheid

vcrucht; voor wie het een voorwerp, minder nog van spotlernij dan van

haat is; ja van volkomen en dweepzieken haat, als zijnde deze tot dus

ver onuitroeibare sekte het meest krachtige en dus ook het meest heil-

lüoze beletsel van de ontwikkeling der menschheid. De zoogenaamde on-

zijdigheid lost zich op in de meest verderfelijke eenzijdigheid, ten behoeve

van het ongeloof, en loopt op een proselitisme der godsdienst van rede en

natuur uit. Zie mijne Openingsrede der Fereetiiging van Christelijlc-nationaal

schoolonderwijs (1861).

Veelbeteekenend is het slot der verhandeling van Renan over les histo-

ries criliqites de Jésus. — „ L'éternelle beauté vivra a jamais dans Ie nom

sublime du Christ, eomme dans tous ceux que l'humanité a choisis pour

se rappder ee qu'elle est et s'enivrer de sa propre image." („ Comme

tous ceux," Christus zelfs niet eens facile princeps jirimiis inter pares).

Het gezamenlijk ideaal uit deze persoonlijkheden ontleend, ziedaar, dus

besluit hij, den levenden God. „VoiLa le dieu vivant, voila celui qu'il

faut adorer."

Dit wordt de religie der menschheid. — „ A l'incrédulité négative et sar-

donique a succédé une incrédulité qui croit, un athéisme fervent, un

materialisme enthousiaste. L'impieté de nos jours est une religion." Vinet. —
Aldus heeft ook het ongeloof ziju droit dioin en zijne godsdienst van

staat. De publieke consciëntie wordt, voor eiken burger, ook boven zijn

eigen geweten , de hoogste wet. Vergelijk Grondwetherz. en Eensg. blz. 116— 12 1.

„ Die Apotheose der mensclilichen Gattung ist die spiritualistische Kul-

mination der Democratie , ist der innerste Lebensodem der ersten fran-

zösischen Revolution Es ist hier eine Religion aufgerichtet, der Kultus

des Menschengeschlechts, und wer die Anbetung weigert, der verfiillt

der Strafe der Vcrnichtung." Stahl, die gegentodrtigen Farteieu, S. 187.]



Ik zou u vcitlor kunnen loonen lioc liclzcUUc beginsel van

ongclool' in ecne diepzinnige of onzinnige wijsbegeerte , in de

verschillende takken der wetenschap, en zelfs op het gebied

der fraaije letteren, gewerkt heeft; hoe daardoor in de stel-

sels der duitsche filozofen, in de kritiek van de schriften der

oudheid, in de behandeling der historie, zelfs het ontwijfelbare

een voorwerp van twijfelarij werd ; hoe de letterkunde geëindigd

is met den naam van literatuur der wanhoop te verdienen (*).

Liever evenwel wil ik zijpaden vermijden ; u thans ook in het

staatsregt de natuurlijke gevolgen van het zonder God zijn

in de wereld, van de godvergetenheid, wijzen; u ook daar

toonen hoe, als men het verband van Hemel en aarde miskent,

de hoogmoedige mensch een magtelooze prooi wordt van het

verderf.

(*) [„ Littérature qui, dans plus d'uu scus, respire Ie désespoir." Vinet.]



IX.

ONGELOOF.

(vervolg.)

Wij hebben, wat dc godsdienst aangaat, gezien dat de

oppermagt der Rede uitloopt op ongodisterij ; er is geen

rustpunt, zoolang zij niet den afgrond bereikt. Thans wensch

ik, in het staatsregt, te toonen dat men, door de revolu-

tionaire vrijheid of souvereiniteit van den wil, naar de diepte van

het radicalisme geleid wordt.

Analogie der godsdienstige en der pohtieke questie valt in

het oog. De overgang is natuurlijk en ongezocht. „De l'idée

chimérique de rendre la raison de chacun indépendante de

toute autorité, ou de détriiire toute foi quelconque, au projet

non moins ridicule d'affranchir les hommes de tout supérieur

lemporel , il n'y a qu'un pas facile et inévitable. L'association

naturelle des idéés devait nécessairement faire tirer les consé-

quences: et par la s'explique aussi comment la lutte contre

l'autel et Ie tróne, contre TÉgHse et l'État, contre lesprêtresetles

rois, marcha toujours du même pas, conduite simuUanément

par les mèmes hommes et appuyée sur les mèmes principes" ').

Vrijheid van denken, ook van handelen. Oppermagt van het

verstand, ook van den wil. Onbedorvenheid der rede, ook

van het hart. De mensch uit zich zeiven goed ; van waar dan

') Vou Hallcr.
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hel kwaad? De mcnsch uit zich zeiven tot weldoen en liefde-

betoon geneigd ; van waar dan dat de maatschappij door het

duizendvoudige zwaard der menschelijke driften verontrust en

verteerd wordt? liet antwoord der wijsbegeerte is gereed. De

oorsprong van het kwaad ligt in de vormen; door verkeerde

vormen is de oorspronkelijke regtheid der menschelijke natuur

verwrongen en hebben de neigingen en hartslogten in eene aan

den natuurlijken aanleg tegenovergestelde rigting gewerkt (*).

Alzoo ligt enkel in wijziging der vormen , in omverwerping van

al wat de vrijheid belemmert, in opvolging der neigingen en

driften , het middel van herstel en zelfvolmaking voor den Staat.

Gelijk in de waarheid die uit God is, alle waarheid steun

vindt , zoo bezit men den algemeenen grondslag van regten en

pligten in de souvereiniteit Gods. Wanneer deze vervalt; wan-

neer zij verloochend, of, wat nagenoeg op hetzelfde neer-

komt, omdat haar Rijk niet van deze wereld is (**), in den

Hemel wordt gebannen, waar blijft dan de oorsprong van het

gezag, van het regt, van elke heilige en pligtmatige betrekking

in den staal, in de maatschappij, in den huiselijken kring?

welke grond blijft er voor het onderscheid van rang en stand?

welke reden is er waarom ik gehoorzaam en een ander mij

gebiedt, de een behoeftig is en de ander rijk? Gewoonte,

sleur , misbruik , onregt , verdrukking. Er is tusschen de men-

schen, ondanks alle maatschappelijke verscheidenheden, geen

wezenlijk verschil. Neem God weg, en de stelling wordt

(*) [„Si Ie mal ii'est qu'un accideut, fruit de causes extérieures, et non

pas un fait intérieur, inhérent a, la nature de riiomme, il appartient a

l'honime de l'éviter ou de Ie réparer. ... La vérité
,
quant a la nature de

riiomme, est dans la foi chrétienne; c'est dans riiomme lui-même que Ie

mal réside, il est enclin au mal. Je ne veux point faire ici de théologie;

mais je me sers sans hésiter de ses termes
,
qui sent les plus exacts et les plus

clairs: Ie dognie du /)ec/ie or«^M<?/ est rapplication religieuse d'un fait naturel

,

ie penchant inné de Thomme a la désobéissance et a la licence." Guizot.]

(**) [Joh. 18. V. 36. „ Das Rcich Gottes ist nicht aus den Kraften der sich

bclbst überlasscnen inenschlichen Natur entstanden." Otto von Gerlach.]
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oiibcUvislbaar: dc mcnschcn zijn in revolutionairen zin vrij

cn gelijk. Staat en maalschap[)ij vallen uit een ; er is een

beginsel van ontbinding, dal niet oplioudt, eer de verdecling

op geïsoleerde menscben afstuit, op eenlingen, op ondeelbaren,

op indivldns; een rcvolutie-tcim , waarin baar alverwocslcnd

karakter naif uitgedrukt is. Wat zou men in vroeger dagen

van een woordenboek gedacbt bebben , waarin dc nacnscb
,
gc-

scbapcn naar den beeldc Gods ,
bij voorkeur met den naam van

eenling of enkeling aangeduid , met den titel van ondeclige vereerd

werd? (*) En echter de benaming is juist. Dc staat lost zich

op in ondeelbaarheden, in atomen, waaruit daarna de staat,

gelijk de wereld naar het bekende stelsel van Epicurus, uit

toevallige ontmoeting „ ex concursu fortuito atomorum" verrijst.

Slooping der zelfstandigheid van elk gezag is , uit het stand-

punt des ongeloofs
,
wegneming van een menschonteerend mis-

bruik. Uit dat standpunt niet ten onregte; want het ongeloof kent

geen ander dan menschelijk gezag. In de ontkentenis van het

droit divin ligt de bron van het liberalisme en van dc geest-

drift die er door gewekt wordt. De liberale theorie is aldus

met de verhevenheid van onzen aanleg in verband. De mensch

vernedert zich, als hij aan een natuurgenoot zich onderwerpt.

De mensch is te groot om zich voor den medemensch te buigen,

wanneer deze, in eigen naam bevel voert. Deze waarheid, die een

diepen blik in den aard van de revolutionaire woelingen doet wer-

pen, is krachtig uitgedrukt door de la Mennais : „L'ange, parsa

nature , est au-dessus de l'homme ; cependant l'homme ne doit

rigoureusement rien a l'ange. Qu'un ange revète une forme sen-

(*) [„Nos pères n'avaient pas Ie mot d'mclwidualixme
,
que nous avons

forgé pour notre usage, parceque, de leur teinps, il n'y avoit pas eu eifet

d'individu qui n'appartint a un groupe et qni put se considérer absolument

seul." Tocqueville, Landen regime, p. 118. — Ijindioidualisme
,
qui détruit

l'idée mêine d'obéissance et de pouvoir,... est la base de la nouvelle po-

Utiqite ralionnelle, et Ie terme inévitable ou doit aboutir toute doctrine

exelusive du christianisme." De la Mennais.]
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sible cl (loscende sur Ia lorre, oii sera la raisoiule lui obéir? .Ie

n'aperfois aucun droit d'un cóté, ni de l'aulre aucun devoir.

Toul ètre créé est dans unc indcpcndancc naturelle de tout

autre èlre créé, et si Ic plus élevé des esprits célestcs venoit,

de son seul mouvement, et sans autre tilre que sa volonté,

dicter des lois a Thommc, et Fasservir a sa domination, je

ne verrais en lui qu'un tyran et dans ses sujets que des

esclaves. Qu'est-ce donc quand l'homme lui-mème s'arroge

l'empire sur l'homme, son égal en droit et souvent son supé-

rieur en raison , en lumières , en vertus ? Est-il une préten tion plus

inique, plus insolcnte, une servitude plus ignominieuse? Cerles,

je n'hésite point a Ie dire avec Rousseau: II faut une longue

altération de sentimens et d'idées, pour qu'on puisse se

résoudre a prendre son semblable pour maitre" (*).

Maar wat dan'? Er is een zamenleving en een staat; er

behoort, zoo wij geen barbaarschheid verlangen, een zamenleving

en een staat te zijn. Gezag en regt en pligt en ongelijkheid zijn

onmisbaar. De historische staat is ontbonden; welnu! hoe

wordt de revolutionaire staat gevormd?

Dit vormen en constitueren , dit naar welgevallen scheppen van

een staat is eigenlijk een ongerijmdheid. „ Une des plus dange-

reuses folies de notre siècle, est de s'imaginer que l'on con-

stitue un Etat, ou qu'on forme une sociélé du jour au lendemain,

comme on élève une manufacture. On ne fait point les sociétés;

la nature et Ie temps les font de concert: et voila pourquoi

il est si difficile qu'elles renaissent, lorsque l'homme les a

détruites, la mème action qui a détruit s'opposant a l'action

(*) [Daarom is de gelijkheid van allen en de daarmee onafscheidelijk

verbonden colleclieve volkssouoereiuiteit levensbeginsel , wortel
,
primum verum

of primumfahum, in elk geval eerste leerstuk van den revolutie-catechismus."

Aan de Kiezers, xiii. 8. — De kern der gansche liberale dogmatiek, het

leerstuk waarin de gehecle theorie vervat is." xiv. 2. — Of de volkssouve-

reiniteit uitgediend heeft ? zie VerHcheidenheden , blz. 83— 90.]
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rópaialiicc du temps el de la iialure. Ou veut, loul nvAtv

inslanlancmcnt; loul cróer d'imaginalion, cl l'ondi'C cn quclque

soi'le, la sociclé d'un scul jol, d'api'ès un niodèlc idéal , comme

on jcllc une slatuc en bronzc. L'on subslilue en loul les com-

binaisons arbilraires dc Tcspiit aux rapporls nécessaires, aux

lois simples el i'écondes qui s'élablisscnl d'elles-nièmes, quand

on n'y mei pas obslaclc, comme les condilions indispensables

de l'exislence. Loi'squ'é[)iis de théories chiméiiques , on a

commencé a renverser, on ne douloil de ricn, paree qu'on ne

savoil rien ; ensuile on croit loul savoir
,
paree qu'on a beaucoup

agi, beaucoup souiTerl, el qu'après avoir disséqué despeuplcs

loul vivans, pour chcrclier dans leurs entrailles les myslères

de l'organisalion sociale, la science doit ctre complèle el la

sociélé parfaitemenl connue. Dans celte confiance , rien n'arrèle

,

rien n'embarrasse ; on conslilue et l'on conslilue encore; on

ccril sur un morccau dc papier qu'on, esl une monarchie,

une république, en aUendanl qu'en réalilc on soil quclque

chose, qu'on soit un pcuple, une nalion" ^). — Zeer juist, maar

die ongerijmdheid is dc cenige wijsheid der revolutie, bij voorl-

werking van haar beginsel. Of hoe zou er , wanneer men regt

en historie verlaat, ander rigtsnocr voor de bouwUedcn dan

eigenwijsheid en willekeur overig zijn?

Laat ons dan nagaan hoe, naar het revolutionair beginsel,

de Slaat gevormd wordt.

Hoe dc Staat gevormd wordt? hoe tusschen vrije en gelijke

menschen op wettige manier verecniging tol stand komt?

Door vrijwiUige overeenkomst alleen. Ligt het revolutionair

begrip van vrijheid cn gelijkheid ten grondslage van uw

gebouw, zoo moet gezag en regt conventioneel zijn; de slaat

zal, waar niet van geweld spraak is, geen oorsprong hebben dan

') De la Meunais.



hel niaatschappelijk verdrag. Wij vinden liicr de dwaling lerup;,

waarin de verbastering der politieke wetenschap voornamelijk

bestaan heeft ^). De dwahng dat associatie het criterium van den

staat is, zien wij hier,, naar het atheïstische beginsel, door

het ongcloovige staatsregt in ruimen omvang en op verder-

felijke wijs gevestigd.

Grootendeels aan eigen overweging laat ik het ontrollen

van de gevolgtrekkingen dezer leer. Zie hier echter eene

proeve van den rijken voorraad. Ik wil eenige stellingen aan-

voeren uit het Contrat Social van Rousseau ; min of meer in

stelselmatige orde gebragt. Zijne schriften hadden, meer nog

welligt om het logische van den inhoud dan om het wegsle-

pende der voordragt, onweêrstaanbaren invloed (*). Dit geschrift

is bovenal leerrijk, omdat daarin de kiem van het geheele

politiek gedeelte der wijsbegeerte van de IB^ eeuw hgt.

Bedrieg ik mij niet, zoo zult gij, slag op slag, de gevaarlijkste

wanbegrippen erkennen , maar tevens ontwaren dat zij

,

krachtens het punt van uilgang, het karakter van waarheid

bezitten, en dat de hooge toon van den schrijver, niet enkel

van grootspraak en opgeblazenheid getuigenis draagt, maar

met regtmatig besef van onwederlegbaarheid in verband is.

Welke is, volgens Rousseau, de grondslag der zamenleving?

') Zie hierboven, blz. 110, vgg.

(*) [„Der Scliriftstelier des Liberalismus im eminenten Sinne ist

Eousseau. Bei ihm ist das Priiicip des altern Naturrechts folgeriehtig auf

dem Punkt geführt, auf welchem es die vollstaudige Lehre der Kevolution

ergiebt und es nichts weitcr bedurfte als der Volizieiiung. Er geht deszhalb

der Revolution voraus, alinlich wie die Erklaruiig des Pliysikers dem Experi-

ment.e. Doch zeigte er sich als schlechten Phjsiker; denn das Experiment

miszlang." Stahl, I. 290.—-Er brachte das System der Revolution zur Vol-

lendung." S. 196. — Vergelijk Handboek, § 610 en Grotidwetherz. en Eensg.

blz. 516, vgg. — „Rousseau a donné a la revolution franfaise son ca-

radere dêfinitif ,
c'est-a-dire, sa tendance vers l'organisation abstraite,

sans teuir comptc ni des droits antéricurs, ni de la libcrté." Reuan.]



conventie. „L'ordrc social no vioiit poiiil ilt; lii iialiiic; il esl

doiic l'ondó sur dos convcntions."

Hoedanig is dus elk Gouvernement? repnblikcinsrii . ,,Tonl

gouvernement légilime est républicain."— Gij ziet dat, met ééne

penncstrcck, maar met onlooclicrdjarc gcvoI<j;trekkin^ , de

Avettiglioid van alle curopeselie Kijken, in liistorisclien oor-

sprong en wezen, vervalt.

De Republiek dus, altijd en vooral. Maar welk eene? de

democratische, de volksregering, in den zin der algemeene

vrijheid en gelijkheid. Immers wat is de wet? — de volks-

wil. „Le peuple, soumis aux loix, en doit être l'auteur" (*).

Op welke wijs is dit staatsgezag ol' deze volkswil beperkt?—
op geenerlei wijs. „11 est contre la nature du corps politique

que le Souverain s'impose une loi qu'il ne puisse enireindre.

Ne pouvant se considérer que sous un seul et mème rapport,

il est alors dans le cas d'un particuUer contractant avec soi-

même: par oü l'on voit qu'il n'y a ni ne peut y avoir nulle

espéce de loi fondamentale obligatoire pour le corps du

peuple, pas même le Contrat Social. La volonté générale

est toujours droite."

(*) [Hier is geen spraak van de republiek of democratie als staats-

vorm , maar als het corollarium van het revolutionaire dogma der volkssouve-

reiniteit. Z\t^i&\i[,diegegenwartige Parteien,N. XV.— „Le parti anarehique,"

schrijft Guizot; „je ne veux pas dire toujours le parti républicain; je ne

ferai pas a la République l'injure de donner son nom a un tel parti." Mém. III.

224. Hist. Pari. 1.263. — „Le chaos se cache aujourd'hui sous un mol:

démocratie... Le grand mal de mon pays, le mal qui est au fond de tous

ses maux, c'est 1'idolatrie démocratique." Be la Démocratie en Trance. 1849],

Het regeren der numerieke meerderheid. Zie Grondwetherz. en Eensg.h\z. 222.

Deze volksregering is de staatsregtelijke ongeloofs-formuul.— „Die Aufgabe

der gegenwartigen Zeit ist nicht die Democratie, sondern der Schutz

der Ordnuug und Gesittung, der wahren nationalen Macht gegen die

Democratie." Stahl. — Als kantteekening op de uitdrukking démocratie

chrétienne, van Chateaubriand, schrijft Vinet: „L'épithète de chrétienne n'v

fait rien ; dans une pareille alliance de mots le substantif déoore sou

adjcctif."]

13



Welk dool zijnoi' rogtcn lieei't do burt^or, bij hol maatschap-

pelijk veidrai^ boliouden? geen enkel; in dc volledige overgave

zijner regten ligt hel, wezen van dil verdrag. — „Les clauses

l)ion cntendues du Contral Social se réduisent toutes a une

seulc; savoir l'aliénalion totale de chaque associé avec tous

ses droits a toutc la communauté.

"

Welke is de betrekking tusschcn burger en staat? het nee

plus ultra van onderworpenheid en lijdelijkheid. — „Comme

la nature donnc a chaque homme un pouvoir absolu sur tous

ses membres, Ic pacte social donne au corps polilique un

pouvoir absolu sur tous les siens, et c'est ce mème pouvoir,

qui, dirigó par la volonté générale, porte Ie nom de souveraineté."

Wanneer kan de staat over het leven van den burger beschik-

ken? als de staat oordeelt dat zijn dood nuttig is voor den

staat. — ,,Le citoyen n'est plus juge du péril auquel la loi veut

qu'il s'expose, et quand Ic Prince (Ie Souverain) lui a dit, il

est expédient a l'État que tu meures, il doit mourir; puisque

ce n'est qu'a cette condition qu'il a vécu en sureté jusqu'alors,

et que sa vie n'est plus seulement un bienfait de la nature,

mais un don conditionnel dc l'État."

Vollediger absolutisme is ondenkbaar; de vrijheid van den

burger lijfeigenschap , neen! overgifte beide van hgchaam

en ziel aan den staat. Maar Rousseau kan niet van dwaling

worden overtuigd, wanneer het om een conventionelen staat

te doen is. Zijne sluitredenen sluiten inderdaad; door minder

dwang of beter vrijheid zou het stelsel te niet gaan.

Hier is hot gedrochtelijke systema van Hobbes terug; het-

zelfde souverein alvermogen; met dit verschil slechts dat het,

volgens Ilobbes, eigendom van de overheid wordt, volgens

Rousseau
,
eigendom van het volk blijft. „ La différence essen-

tiollc entro Ilobbes el Rousseau ne consisle que dans un seul

point. Ilobbes, après la conclusion du pacte social, veut que

Ie pcuple primitivoniont Souverain délègne tont son pouvoir
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a un priiico oii ;\ iin séiiiil ; lloiisscmi pii'lciid aii conlriiirc

quo Ic pcuplo cn conscrve la ploinc ct cnlière possession."

Laai ons verder ^aan. Wal wordt de Overheid, de Ilcgerin^'.'

cene opgedragen, lijdelijke, herroepelijke, naar volkshelicvcn

aan elke wijziging ondergeschikle aviblsbelreUiiiig. — ,, Qn'esl-ec

que Ic Gouvernement? Un corps intermédiaire étahli entrc

les sujcts ct Ie Souverain pour leur mutuellc correspondancc,

charge de l'exécution des loix, et du mainlien de la liberlé

tant civile que politique. — Les membres de ce corps s'appellent

magistrats ou rois, c'est-a-dire gouverneurs, et Ie corps entier

porte Ie nom de Prince. Ainsi ceux qui prétendent que l'acte

par lequel un peuple se soumet a des chefs n'est point un con-

tract, ont grande raison. Ce n'est absolument qu'unc commis-

sion, un emploi dans lequel, simples officiers du Souverain,

ils exercent en son nom Ie pouvoir dont il les a faits déposi-

taires, et qu'il peut limiter, modifier et reprendre quand il

lui plait , l'aliénation d'un tel droit élant incompatible avec la

nature du corps social, et contraire au but de l'association."

De regering is eene plaatsvervangeres die geen eigen be-

staan heeft, en die, waar het volk te voorschijn treedt,

verdwijnt. — „L'État existe par lui-même et Ie Gouvernement

n'existe que par Ie Souverain. Ainsi la volonté dominante du

Prince n'est ou ne doit être que la volonté générale oulaloi;

sa force n'est que la force publique concentrée en lui; sitót

qu'il veut tirer de lui-même quelque acte absolu et indépendant

,

la liaison du tout commence a se relacher." — Derhalve „A

l'instant que Ie peuple est légitimement assemblé en corps

souverain , toute jurisdiction du Gouvernement cesse , la puis-

sance exécutive est suspendue, et la personne du dernier

citoyen est aussi sacrée et inviolable que celle du premier

magistrat, parcequ'oü se trouve Ie représenté, il n'y a plus

de représentant."

Waar blijft de verscheidenheid der Staten? Zij valt weg; tus-
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scIkmi {loiiiocralie
,
nristocralic, moryirchic , is gccri wezenlijk

oiidorschcid meer. llcl, zijn de vormen waaronder dezelfde

volksoppermagl, zonder zelfstandigheid van gezag boven of

naast of onder zich, gebied voert. — „Cette personne publique

qui SC forme par l'union de toutcs les au tres prenoit autrefois

Ie nom de Cité et prend maintenant celui de Républiqne ou de

corps polUiqne, lequel est appclé par ses membres État, quand

il est passif, Souverain quand il est actif , Puissance en Ie compa-

rant a ses semblables. A Tégard des associés ils prennent collec-

tivement Ie nom de Peuple, et s'appellent en particulier Citoyem

commc participant a l'autorité souveraine et Sujets comme

soumis aux lois de l'Élat. Le Souverain peut commettre

Ie dépot du Gouvernement a tout le peuple, ou a la plus

grande partie du peuple. On donne a cette forme de Gouver-

nement le nom dc Démocratie. Ou bien il peut resserrer le

Gouvernement entre les mains d'un petit nombre et cette

forme porte le nom d'Aristocratie. Enfin il peut concentrer

tout le Gouvernement dans les mains d'un Magistrat unique,

dont tous les autres tiennent leur pouvoir. Cette troisième forme

s'appelle Monarchie ou Gouvernement Royal (*).... II peut résulter

de ces trois formes combinées une multitude de formes mixtes."

Wat wordt er van het representatief stelsel? Wel is waar

zal in groote staten de vorming van een wetgevend ligchaam

door volks-afgevaardigdcn , als behulpsel, worden vereischt;

doch eigenlijke vertegenwoordiging is een onding ; een andere

vorm van slavernij.— ,,La Souveraineté ne peut être représentée

par la même raison qu'clle ne peut être aliénée; elle consiste

essentiellement dans la volonté générale, et la volonté ne se

représente point: elle est la même, ou elle est autre; il n'y a

(*) [Elke Staat is „ République a une ou a plusieurs têtes." Lamartiue. —
De monarchie is de eenhoofdige vollcssouvereiniteit. Grondwelherz. en Eensg.

hlz. 21 en ]09. — „ Dcni Liberalismus fchlt der BegrifT des Königs." Stahl.

Zie O. a. Trrxclieidenhctleii , blz. 188— 192.]
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peuvent ètrc ses représeiilans, il ne soul qiie sos commissaircs

;

ils nc peuvenl ricn conclurc déünitivemcnl . Toule loi (pie Ie pcuple

en pcrsonnc n'a pas raüfiéc est nulle ; ce n'esl point une loi.

Le pcuple Angiais pense ètrc libre, il se Ironipe lort, il ne

l'cst quc durant rélection des nienibies du Parlement; sitót

qu'ils sont élus, il est esclavc, il n'est ricn."

Gij verwondert u op nieuw over het zonderlinge dor Vrijlieid

op dezen revolutionairen bodem; daar, bij elk verscliil van

gevoelen, de minderheid onder het onweerstaanbare en alschu-

welijkc despotisme der meerderheid geraakt? Geenszins. Rous-

seau zal bewijzen dat gij te vrijer zijt, naarmate gij in enger

ketenen gekneld wordt. Voorzeker, zegt hij, eenstemmigheid

was noodig, maar voor ééne keer slechts. Zij is er eenmaal

geweest ; want ieder burger wordt gerekend in het Contrat Social

toegestemd te hebben. Hij toont u hoe met deze hypothese

alles
,
eenvoudig en liefelijk en met volkomen eerbiediging der

vrijheid afloopt. — „II n'y a qu'une seule Loi qui par sa

nature exigc un consentement unanime. C'est le pacte social;

car l'association civile est l'acte du monde le plus volontaire

;

tout homme ctant hbre cl maitre de lui-mème, nul ne peut,

sous quelque prétexte quc cc puissc être, l'assujettir sans son

aveu. . . . Hors cc contract primilif , la voix du plus grand

nombre oblige loujours tous les autres ; c'est unc suite du

contract mcme. Mais on demande comment un homme peut

ètre libre et forcé de se conlbrmer a des volontés qui ne

sont pas les sienncs La volonté constante de tous les

membres de l'État est la volonté générale; c'est par elle

qu'ils sont citoyens ct libres. Quand on propose une loi dans

rassemblée du pcuple, ce qu'on leur demande, nest pas

précisément s'ils approuvent la proposition ou s'ils la rcjet-

tcnt, mais si elle est conforme ou non a la volonté générale

qui est la leur;... quand donc l'avis contraire au mien l'em-



poi lo, cel;» iie mc prouvc aiilre chosü sinon qiic jc ni'étois

tronipé, cl qiic cc quc j'cslimois ctrc la volonló generale ne

l'éloit pas. Si mon avis particulier reut emporlé, j'aurois

fait auti'c cliosc quc cc. quc j'avois voulii, c'cst alois quc je

n'aurois pas etc lihre." — Zijl gij onwillig cn oel'cnt men dwang

tegen u uit, hel is (ó, misken dat licfdebcloon niet!) opdat

gij , door onderwerping aan den Algemccnen Wil , een ruim

genot van uw'C vrijheid zoudl erlangen. — „Afin que Ie pacle

social ne soil pas un vain l'ormulaire, il renferme tacitement

eet engagement qui seul peut donncr de la forcc aux autres,

quc quiconque rcfusera d'obéir a la volonté generale, y sera

conlraint par toul Ie corps: cc qui ne signifiera autre rhose

sinou qu'on Ie Ibrcera d'èlre libre."

De vrijheid is onderwerping aan de Wet. Wij zeggen het

ook ; zoo dc wel op erkentenis van den hoogsten wetgever

cn op onderwerping aan zijne geboden, ook in verband met

nationale regten en historische volksontwikkchng, berust (
*
). Maar

wij zeggen het niet, zoo de wet de wil, het goedvinden, Ie

bon plamv der meerderheid is: wij zouden, al hadden wij

den Bijbel verworpen, door heidenscbc wijsheid te schande

worden gemaakt'). Als de vrijheid het onvoorwaardelijk gc-

(*) [Daii geldt het nolimits Angliae lerjes mut,ari. Dit is (tegen de wille-

keur en het alveriiiogcu der wet, tegen de revolutionaire codijicutie) het

standpunt der historische regtssehool. Adviezen, I. 372, 383, 4'23.]

') Bij Cicero, als hij van de wetten spreekt, lezen wij stellingen als

deze: ,, Jam vero illud slultissimum , existiniare omniajusta esse, quae scita

sunt in populorum institutis aut Icgibus. Etiamne , si quae leges sint

tjrannorum, si triginta iili Athenis leges imponere voluisscnt? aut, si

omnes Athenienses deiectarentur tyrannicis legibus, num idcirco hae leges

justae haberentur? . . Si populorum jussis , si principum decretis, si sen-

tentiis judioini
,
jura constituereutur

,
jus essct latrocinari

;
jus, adulterare;

jus, Icstaiiicuta falsa suppouere, si haec iiuU'ragiis aut scitis muititudinis

proburcntur. Quae si tanta potostas est sluiloruni sententiis atquc jussis,

ut corutn suH'ragiis rcruin natura vei tatur : cur non sanciunt ut quae mala

peruiciosaque sunt, liabeantur ))ro bonis ac salutaribus aut cur, cuni jus



liüorzanieii a;ui nicnsclielijk welbohagon is, dan is zij een

hersenschim. — Benjamin Constant schrijft: „La libertc pent

ctrc perdne malgré Ie principe de la souverainclé dn peuple,

on mème par ce prin(;ipe. M. de Montesqnieu, dans sa défi-

nition de la liherté, a méconnu toutes les limites de Tautorité

sociale. La liherté, dit-il, est Ie di'oit de faire tont ce que les

loix pernietlent. Sans doute, il n'y a point de liherté, quand

les citoyens ne peuvent pas faire tout ce que les lois ne

défendent pas; mais les lois pomTaient défendre tant de choses,

qu'il n'y aurait encore point de liherté." — Er is nog ccne

andere definitie. De vrijheid, zegt men, is de onderwerping

aan den staat. „Servire statui lihertas" de zinspreuk. Dit

verschilt slechts in uitdrukking, niet in de zaak. Redenering

en ervaring hehhen tot dus ver niet geleerd dat hier, als

bij het ,,de ware vrijheid is onderwerping aan God"'), het

accent op het hijvoegelijk naamwoord kan woi'den gelegd

:

„vera lihertas" (*).

Jammer dat men niet tevens aanwijst hoe, in een staat, waar

alles op maatschappelijke overeenkomsten berust, de vernieti-

ging der vrijheid vermijdelijk is. Om de verderfelijkheid dezer

lecringen te kennen, lette men op den zamenhang; in de

menigvuldigheid der takken, geve men acht op de eenheid

van den wortel. Ziet de werking van het ongeloof, zelfs in

zamenleving en familieband. Ook deze moet, waar men Gods

oppermagt niet erkent, worden geslaakt; want de teederste

is tevens de heihgste betrekking. Als het „Eert uwen Yader

ex injuria lex facere possit, bouum eadem facere nou possit ex malo?...

Intelligi par est cos qui peiuiciosa et iuju-sta populis jussa descripseriiit,

cum contra fecerint quam polliciti professique sint, quidvis potius tulisse

quam leges: ut perspicuum esse possit, iu ipso nomine legis interpretando

inesse vim et sententiam justi et juris legundi." De Legibns, I. 15. 10. II. 5.

') „Servire Deo vera libertas."

(*) [Narede op vijfjarigen strijd, blz. 13.]
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en uwe iMoedei " iiiel meer geldt, wal zou er overblijven

dan cenc voorbijgaande band van volstrekte liulpeloosheid

en bijkans dierlijke gehechtheid! hel meerdere kan enkel con-

ventioneel zijn. Ook lezen wij bij Rousseau: „les enfans ne

restent Hés au père qu'aussi longtemps qu'ils ont besoin de

lui pour se conserver. Silót que ce besoin cesse, Ie Hen

naturel se dissout. Les enfans, exempts de l'obéissance qu'ils

devoient au père, Ie père exempt des soins qu'il devoit aux

enfans, rentrent tous également dans l'indépendance. S'ils

rontinuent de rcsler unis, ce n'est plus nalurellement, c'est

volontairement, et la familie elle-même ne se maintient que

par convention." Waar, uit de wil van allen het staats-

alvermogen ontspruit, waar het behoud en het welzijn van

den Staat de hoogste wet is , zoodat de kinderen staatseigendom

zijn en dat de wil ook der vrouw deel van den algemeenen

wil is, hoe zou daar niet mei regl worden beweerd: „Les

enfanls apparliennent d la république avant d'appartenir d

leurs parentsf— „Maxime qui, traduite en langage clair, signifie

qu'on ne reconnait point d'aulorité , de droit paternel
;
que

la société domestique est une chimère, ou au moins un abus

qu'on doit réformer; que l'unique objet du mariage est de

fom-nir a l'Élat des petits de l'espèce humaine , qu'il fait élever

comme il lui plait, dont il dispose comme il lui plait" ').

—

Von Haller verhaalt van een hoogleeraar te Wurzburg : „ il voulut

(en 1804.) admettre les femmes et les fiUes comme ciloyens

actifs dans la corporation souveraine." Dit is zoo belagchelijk

niet als hel schijnt. Waar het willens onbekend is dat God

de Heer de vrouw als hulpe tegenover den man gemaakt

lieeft, opdat een iegelijk zijne vrouw alzoo lief hebbe als

zich zeiven en de vrouw den man vreeze; daar is de echtge-

noote onze reisgenoote op den levensweg en op den weg des

') Dc la Mcunais.



201

Levens niel moor ; daar wordl zo medcregcnies of slavin

;

daar is nion voroordoold, bij liol versmaden van do vvijslioid

en liefde Gods, in de dwaaslieid van don lilosool' ol' in de

ruwheid van den barbaar te vervallen.

Nog één gevviglig punt, de godsdienst. — Welke zal de

regel van den revolutionairen staat zijn? Alle godsdiensten

te dulden , zonder zeil' eenige godsdienst te hebben ; zoo

evenwel dat de staat eerbiediging zijner eigen voorschrirten

van politiek en zedelijkheid begeert, en elke godsdienst die

voor den afgod niet buigt, verbant. Geenszins, wel neen! ter

zake des geloofs, maar omdat, naar pohtieken maatstaf, de

leerstellingen die den staat niet passen, antisociaal zijn. Wij

kunnen het nagenoeg totidem verbis lezen bij Rousseau: „Les

sujets ne doivent compte au Souverain de leurs opinions

qu'autant que ces opinions importent a la communauté. Or

il importe bien a l'État que chaque citoyen ait une religion

qui lui fasse aimer ses devoirs; mais les dogmes de cette

Religion n'intéressent ni l'État ni ses membres qu'autant que

ces dogmes se rapportent a la morale et aux devoirs que

celui qui la professe est tenu de remplir onvers autrui. . . 11

y a donc une profession de foi purement civile, dont il ap-

partient au Souverain de fixer les articles, non pas précisé-

ment comme dogmes de religion, mais comme sentiments

de sociabilité, sans lesquels il est impossible d'être bon citoyen

ni sujet fidéle. Sans pouvoir obliger personne a les croire, il

peut bannir de l'État quiconque ne les croit pas; il peut Ie

bannir, non comme impie, mais comme insociable, comme

incapable d'aimer sincèrement les lois , la justice , et d'immoler

au besoin sa vie a son devoir. Que si quelqu'un, après avoir

reconnu publiquement ces mèmes dogmes, se conduit comme

ne les croyant pas, qu'il soit puni de mort." — Geenerlei

stellige godsdienst zal, tegenover de eischen der revolutionaire

gezelligheid en deugd, worden geduld. "Volgens Rousseau is



de zoogenaamde openbaring, welke, volgens hem, reeds zoo-

veel ellende en misdrijf gesticht heeft, een ziekte-verschijnsel

op welks uitroeijing men moet bedacht zijn. — Aldus wordt zijn

denkbeeld door een zijher praktische volgelingen, Buonarotti,

geformuleerd: „On pensait quc les dogmes de l'existence de

rÈtre suprème et de l'immortalité de l'ame sont les seuls dont la

société régénérée soit véritablement intéressée a maintenir la

croyance, parccque, disait-on, il lui importe que les citoyens

reconnaissent un juge infaillible de leurs pensees et de leurs

actions secrètes, que les lois ne peuvent atteindre, et qu'ils

liennent pour ccrtain qu'un bonheur éternel sera la suite

nécessaire de leur dévoucmcnt a l'humanité et a la patrie.

Quant au culte, on voulait qu'il fut borné au respect pour

Ie pacte social, a la défense de l'égalité, et a certaines fêtes

publiques. Toutes les prétendues révélations eussent été relé-

guées, par les lois, parmi les maladies dont il fallait extirper

graduellement les semences. En attendant, libre a chacun

d'extravaguer, pourvu que l'ordre public, la fraternité géné-

rale et Ie pouvoir des lois ne fussent point troublés" (*). — En

als wij nu den geheelen inhoud van het stelsel te zamen

vatten; wanneer we bedenken dat van het welgelukken eene

onafzienbare toekomst van heil voor de mcnschheid te gemoet

gezien wordt; wanneer wij hier tegenover stellen het onver-

(*) [Evenzoo een der apostelen van het liedendaagscbe ongeloofs-evangelie

in Duitschlaud, de lioogiceraar Gervinus in 1848. Eene nationale kerk

wier reglementaire onbekroiTipenlieid , met ter zijdestelling van leerbegrip,

haar boven geloofsverdeeldheden verheft; volgens de kerkregtelijke hoofd-

gedachte ook hier te lande in 1805 geopperd [Sludii-n ter schoolwetherzieniug

,

de Bijlage). En dan verder? Volgens Gervinus is dit zeer eenvoudig. „Der

Staat hatte nichts zu thun , als die aüszersten eigensinnigen Extreme von

der gemeinsamcn kirclilichen Verbindung aus zu schlieszen..., und allen

geheimen Betrieb religi'óser Dinge in Associafioneii und Corporationen zu

untersagen ; dann aber zu incorporiren , d. h. unter den Schild seiner Sanktion

zu iiehmeu was sich auch nur zu jenem vagsten Bekeuulnissc der ucueu

Kirche verbüude." Grondweth. en Eensg. , blz. 119.]
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biddelijkc <>copcnbaai'dc waaiiieitl , van welke; llcvolutic

zon kunnen zci^gen: „c'cst la coi^née ((ui tranelic loiis nies

diseonis;" zouden wij dan betwijfelen ot', ook op dit UüTcin,

vijandseliap lusschcn het zaad der vrouwe en bel zaad des

duivels onvermijdelijk zij? Is, in een ecbt-revolulionairen

slaat, vei'draagzaandieid jegens bet levend evangelie deidd)aar7

zal aan de Arke Gods veroorloofd worden in verbrijzelende

kracbl tegenover den Dagon Ie staan? Van de revolutio-

naire rigling geldt de diepe zin van den dicbtregel : „ son

impieté voudroit anéantir Ie Dieu qu'il a quitté." — Alleen

door zich tegen God te verzetten, alleen door God te verza-

ken, alleen door als God en in de plaats van God te willen

zijn, alleen door den wensch om, ware het mogelijk, God

vernietigd te zien, blijft men, eenmaal op den revolutionairen

bodem eener stelselmatige goddeloosheid geraakt, aan zijn

eigen beginsel en aan zich zeiven, naar de inblazing van den

vader der leugenen, gelijk.

Ziedaar enkele trekken uit den staatsreglelijken catechismus

van den voor den strengen eisch der logica niet terugdein-

zenden Rousseau. Hij is voor zijne geestverwanten, ook waar

ze hem overdrevenheid verwijten, onwederlegbaar.

Er is geen krachtiger middel om de revolutie te bestrijden

dan bet bewijs dat de valscbelijk dusgenaamde Ultras gelijk

hebben tegen hen die zich op den titel van gematigden ver-

heffen; dat de eersten consequent, de laatsten inconse-

quent zijn; dat, door de leerstelhngen der gematigden, de

ultras gevormd en onverwinnelijk woorden gemaakt; dat er

geen middenterm is; dat men op den rotssteen behoort te

blijven, om niet op zand te bouwen en om tegen wegzinken

in revolutionairen afgrond veilig te blijven staan. Men zal, ter

wederlegging reeds veel zijn gevorderd, wanneer het gelukt

te doen opmerken dat ook het afgrijselijkste niet dan gevolg



is der Iheoriën waaraan hulde gebragl wordl; dal in deze

theorie niet enkel aanleiding, maar kiem ligt van onzin

en jannner. Zie hier een drietal voorbeelden : , de verhouding

van Montesquieu tot Róiisseau, de opkomst der Illaminaten,

de zamenzwering van Babenf.

Montesquieu was de afgod, Rousscau de scln'ik der incon-

sequenten. Is dit billijk'? wat heelt Rousseau verrigt dan"

voortzetten wat Montesquieu begon (*)? wat anders dan een-

heid en volledigheid in het stelsel van een minder kloekhartigen

voorganger te brengen? Beiden gaan uit van dezelfde premissen;

ook Montesquieu verkondigt, of geeft te kennen, dat allen

gelijk zijn, dat de wil des volks de hoogste wet is, dat het

Gouvernement het goedvinden van de meerderheid behoort te

volgen. En, ter verwezenlijking dezer grondtrekken, wat ver-

langt hij? Een staat, zoo als hij dien, naar eene veelszins

anlihistorische voorstelling der engelsche constitutie, uitge-

dacht heeft; een kunstgewrocht, eene staatsmachine, waarin hij

tusschen drie magten, de wetgevende, de uitvoerende en de

regterlijke, onafhankelijkheid en harmonische zamenwerking

belooft. Niet onaardig en niet onjuist is de satyre door Rous-

seau : „ Nos politiques , ne pouvant diviscr la souveraineté dans

son principe, la divisent dans son objet; ils la divisent en

force et en volonté, en puissance législative et en puissance

cxécutive, en droits d'impóts, de justice, et de guerre, en

(*) [„Die liberal-konsHiutiofielle Theoiïe (hocke, Bhckslone, Montesqtcieu,

Delolme, Rousseau, Aretiu, Rotteck, u. s. w.) berulit auf dem Priucip der

Volkssouvcriinitat (Rousseau) ; d. i. dasz die oberste Gewalt der Gesammt-

heit den Einzelnen zustehe, und ist nur zum Thcil (je nach der politischen

Fraktion) modificirt durcli das konstitutionelle Princip, d. i. das Postulat

eines meclianischen Gleichgewichts der Gewalteu {Motdesquieu)." Aldus wijst

Sfahl (III. 331), op de eenzelvigheid van aard en strekking, ofschoon hij,

steeds onpartijdig en edehiioedig , ook aan de verdiensten van Montesquieu

telkens hulde bewijst. Zie bijv. I. 330—349. Machiavelli tmd Montesquieu.']
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administralioii intfh'ieuic et en pouvoir de liaiter avec rélranger;

fanlót ils ronCondent. toutcs ces parlios et tanl(5t ils les sé-

parcnl ; ils lont du Souverain uii ètre fantastiquc cl formé de

pièccs rapportées ; c'csl coniine s'ils composaicnt l'hommc dc

plusicurs corps dont Tun aurait des yeiix, raulre des bras,

raulrc des pieds, et rien de plus. Les charlatans du Japon

dépéceul, dit-on, un enfant aux yeux des spcctateurs; puis

jettant en l'air tous ses membres l'un après l'autre, ils font

retomber Fcnfant vivant et tout rassemblé. Tels sont a pen

prés les tours de gobelets dc nos politiques; après avoir dé-

membré Ie corps social par un prestige digne dc la foire, ils

rassemblent les pièccs on ne sait commcnt." —• Deze verdecling

is het gevolg" van misbegrip omtrent den aard der volkssou-

vereiniteit. „ Cctte erreur vient de ne s'être pas fait des notions

exactes dc Tautorité souveraine, et d'avoir pris pour des par-

tics de cette autorité ce qui n'en étoit que des émanations."

Deze praktijk geeft gccnerlei waarborg aan het souvereine

volk; het is een halve maatregel; ja minder nog. De theorie

wordt in de onjuistheid der toepassing verdrongen, zoo niet

versmoord. „Desinit in piscem mulicr formosa superne."

Was het kortzigtighcid of was het omzigtigheid ? zou het

niet kunnen zijn dat Montesqiiieu , door het ijs te breken,

Rousseau in stoutmoedigheid geëvenaard heeft ; dat hij tc regt

door zijne vrienden ,, vir magnus quantnni Ucebat" genoemd

is ; dat tijdelijke ontveinzing van het ware doel in het belang

der nieuwe leer, om haar bij angstvalligen veld tc doen

winnen, raadzaam gekeurd werd. Hoe dit zij, Rousseau (die,

onder de zinspreuk „Vitam impendere vero," alle vrees en

schaamte afgelegd heeft) had tegen dc halfheid van Montes-

quicu, gevolg van gebrek aan doorzigt of van sluwe bereke-

ning', regt en gelijk.

Mijn tweede voorbeeld is aan de lUum'nuiten ontleend; eene



scflc, wier voorstanders zich, naar de gcïvvoonlc van hen

die in het duister zijn, lichtvricndcn (elk Hclit, ook het

dwaaUieht, is voor hen htlit), vrienden van hun eigen Ucht,

verlichten bij uitnemendheid
,

Ijij uitsluiting zell's hebben ge-

noemd. Ik behoef u haar ontstaan in het laatste vierde der

achttiende eeuw, haar vertakkingen en zamenzweringcn niet

te schetsen; ik wil er geen al te groot gewigt aan hechten (*);

ik wensch slechts, in haar oorsprong en werking, een natuur-

produkt, eigenaardig gewas van revolutionairen bodem, te wijzen.

Wat was de hoofdtrek ? afbreken
,
ja , maar niet om weder op te

bouwen ; door vernietiging der staten zou lot een met des men-

schen aanleg alleen overeenkomstigen toestand van volkomen

vrijheid en onafhankelijkheid voor eiken huisvader worden

wedergekeerd. „Ce qui leur appartient en propre, ce qui

forme Ie trait caractéristique de leur systèmc, c'est que, par

une conséquence très-juste en elle même , ils regardaient toute

création d'Etat artificielle ou factice, toute aliénation el dé-

légation de la liberté individuelle , soit en faveur d'un seul ou

de plusieurs individus, soit mème en faveur de la majorilé

du peuple, comme autanl de folies, donl Ie seul effet étoit

de produire un despotisme sans remède et plus oppressif que

l'ancien; c'est que, précisément paree qu'ils envisageaient les

États existans, comme des inslitulions arbitraires, ils voulaient

non-seulement les réformer, leur donncr une nouvelle base,

ou les organiser en forme de république, comme Ie commun

des révolutionaires ; mais les abolir entièrement, les détruire

el ramener Ie prélendu étal de nature, élat que, malgré quel-

ques dangers ou inconvéniens parliels, ils regardaient comme

préférable a la servitude factice née du Contral Social, et que

d'ailleurs ils ne croyaient pas entièrement dénué de société,

puisque, suivanl leur opinion et suivant l'hypothèse généra-

(*) [„ Les sociétés secrètes ont étó les syniptómes de la maladie et

uon la maladie clle-nicme, ses effcts et non ses causes." Tocqueville.]
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Icmcnl. i'cciK!, lont pöic l'aiTiillo devail y avoir ótr prolre

ct. souveiain iiulópendanl." — Dczcleei', oriziniiij^- in strekking',

alscluiwclijk in nihvcrkscl , was in vorhand lol wal, vooral-

ging, zoo ongerijmd en arsclniwclijk niet. Zij is rea(;lie legen

den gruwclijkcn onzin van Ilobbcs en van Uousseau. Wij

hebben gezien hocdanigen staat het conlrat social geeft. Is

het vreemd dat een vrijgczindc, boven het zamcnzijn in

zoodanigcn kerker, het verbreken der zamenleving verkiest,

en in het natuurleven een middel zoekt ter ontvlugting van

dergelijken dwang?

liet revolutionaire verschijnsel, waarop ik ten laatste gedoeld

heb, is van 1796; de zamenzwering van Dabeuf (*). Als

mislukte poging van woelgeesten, wier onzinnig drijven,

spoedig gestuil, op den gang der aangelegenheden geen in-

vloed had, is zij in vergetelheid geraakt. Ook de apologie,

in 1828 door een hunner '), bragt geen duurzamen indruk

te weeg. Nogtans is dit boek, voor de karakteristiek der

omwentehng, onwaardeerbaar. De grijze Buonarotti, aan den

oever van het graf, treedt op, met jeugdige gecsldrift, met

onverzwakte overtuiging, als lofredenaar zijner, 32 jaar geleden

,

zoo hij meent, tot onheil van de menschheid, verijdelde ont-

w-erpen. Bezwaarlijk zou men ontkennen dat hij zijne schrik-

verwekkende leerstellingen , voor de regtbank der revolutionaire

logica, gestaafd heeft. Vernietiging van het eigendom is de leus.

Lieden , die voor dit geloof met vreugde het leven veil gehad

(*) [„II ne faut pas suivrc cette politique qu'iudiquait jadis Babeuf,

ce gratidpère de tous les socialistes modernes.'" Tocqueville. — „ Seine Au-

liiinger, die travailleurs égalitaires , sind die eigeutliclie jetzige konimunis-

tische Partei. Sie steigerten seine Lelire uocli dahin, dasz sie auch die

Gemeinscliaft der Frauen, also Aufhebuug der Ehe uud Familie, forder-

ten." Stahl]

<) Compiration de Babeuf par Buonarotti. (Brux. 18.28).



hebben, beweeicn dal, zonder volkomen uilrocijing- van dezen

wortel der bitterheid, de boom der vrijheid niet kan bloeijen.

„Babeuf ne balanroil pas a signaler la pvoprieté individuelle

comme la source principale de tous les maiix qui pèsent sur la

sociélé. La cause toujours agissanledel'esclavage des nalions, est

tout enlière dans l'incgalité, et tant qu'elle existera, l'exer-

cice de leurs droits sera a peu prés illusoire pour une foulc

d'hommes que notre civilisation ravale au-dessous de la nature

humaine. DétnUre cette inégalité est donc la tdche d'un légis-

lateur vertueux." — Maar hoe? Sommigen dachten het doel,

door verdrukking der rijken, bereikbaar. „Un de nous, qui

avoit vu la convention nationale pourvoir aux besoin urgens

de la patrie, par la taxe des objets vénaux, par les contri-

butions révolutionaires el par les réquisitions sur les riches,

vanlait cette manière d'enlever, ce sont ses propres mots, Ie

superflu qui encombre les canaux trop remplis, pour Ie rendre

a ceux qui manquaient du nécessaire. D'autres proposaient

tour-a-tour Ie partagc des terres, les lois somptuaires et

l'impót progressil." Doch, volgens tolken en hoofden der partij

,

moest er kortweg, gemeenschap van goed en werk zijn, met

verkondiging en toepassing van het beginsel dat alleen het

volk of de staat eigenaar is. „La propriélé de tous les biens

de la France réside essentiellement dans Ie peuple Frangais,

qui peut seul en déterminer et en changer la répartition."

Dit zou in de nieuwe staatsinrigting op den voorgrond worden

gesteld: „Dans un nouvel ordre social on reconnaissait im-

plicitement que la propriété individuelle, loin d'émaner de la

loi naturelle, est une invention de la loi civile, et peut être,

comme elle , modifiée ou abolie ; ensuite on y posait en prin-

cipe, que la propriété de tous les biens renfermés dans Ie

territoire national est une, et appartient inaliénablement au

peuple, qui seul a Ie droit d'en répartir l'usage et l'usufruit.

Lc ciloyen n'acquerrnit jamais .«^ur aucune chose ce qu'on



appclle (Iroit de pi oprióló ; il iraiii ail. qiu; Ie; di oil d'usiit^c oii

d'usulVuit sur les ol)jols dont il seiail mis en posscssion pai-

la liadition réelle du niagislrat." Er zou eene Communaulé

nationale opgerifil worden, bij een decreet, waarvan het derde

artikel dus luidt: ,,Le droit de succession al> inlestat ou par

testament est aboli ; tous les biens actuellement possédés par

des particuliers éclierront, a leur décès, a la communauté

nationale." — Het valt ligt deze leer met den hatelijken naam

van Lex Agvaria te brandmerken , haar belijders voor ver-

achtelijke anarchisten te houden , en in hunne poging enkel

een baatzuchtigen opstand der armen tegen de rijken te aan-

schouwen ; maar dit is de weg niet om nut te hebben van

de ernstige waarschuwingen die hier voor de hand liggen,

en die, om de vermeerdering van het pauperisme, om de

ongenoegzaamheid der middelen waarmee men het bestrijdt,

om de
,
vroeg of laat , zoo gevaarlijke pogingen van Chartisten

en Communisten, meer dan ooit behartigenswaard zijn. Hier

was geen voorbijgaande opgewondenheid of ijdel dweepen

met droombeelden van eigen schepping; maar welberedeneerde

en standvastige toewijding aan beginselen, wier juistheid door

de tegenstanders, uit eigenbelang, ontkend werd. Zoo gezag

en regt conventioneel is, waarom zou er, voor het gezag van

den eigenaar cn voor het regt van eigendom uilzondering

zijn? Zoo het volk, in den staat geconcentreerd, over alle

deelen van den staat alvermogend souverein is, waarom die

souvereiniteit in haar vrije beschikking over het zoogenaamd

eigendomsregt beperkt'? Er kan geen eigendom zijn dan voor

zoo ver de staat het vergunt. Het toelaten of weigeren van

eigendomsregt is ter beoordeehng van den staat. Rousseau

heeft ook dit reeds geleerd : ,, On convient quc tout ce que

chacun aliéne par Ie pacte social de sa puissance, de ses

biens, de sa hberté, c'est seulement la partie de tout cela dont

l'usage importe a la communauté, mais il faut convenir aussi

14



h' Soiiverain seul csl jnge de tolle inipoilaiicc." Robes-

pieri n t>ar di(;noverccnI<oms(it^ van hel eigendom deze definitie

:

„ La propriélé est Ic droil qu'a chaque ciloyen de jouir et de

disposer a son gré do la portion de bien qni lui est garantie

par la loi." De wet , dat is , het goedvinden van de volksmeerder-

heid, beslist. Indien dit het regt van den staat is, kan het

dan vreemd zijn, is het niet veeleer billijk dat hiervan ge-

bruik worde gemaakt? is het niet wenschelijk, is het, om

het ergerlijk kontrast van overvloed en behoefte, niet van

dringende noodzakelijkheid, dat door het gansche volk ieder

lid van het volk, naar de uitspraak van den nooit feilbaren

algemeenen wil, d la portion congrue worde gesteld? kan er

eenig middel , beter dan het communisme en dan Vorganisation

(hl travail, uitgedacht worden om eenc financiële ongelijkheid

te doen ophouden , waardoor de strekking der politieke vrijheid

en gelijkheid tegengewerkt en verlamd wordt (*)?

Ik zou deze voorbeelden eener logische onberispelijkheid

kunnen vertalrijken. Ook het barbaarsch verlangen van Diderot

,,d'étrangler Ie dernier des rois avec les boyaux du dernier

des prêtres," naar revolutionairen maatstaf beoordeeld, was

een zuiver filantropische wensch. Aldus is er ook zinrijke

juistheid in het artikel waarmede Robespierre zijne Déclara-

tion des droits de lliomme et du citoyen, besluit: „Les rois,

les aristocratcs , les tyrans, quels qu'ils soient, sont des

esclavcs révoltes contre Ie souverain de la tcrre, qui est Ie

genre humain, et contre Ie législateur de l'univers, qui est

la nature" (**). Doch genoeg reeds. Ik heb getracht te be-

(*) [„ Der Socialismus ist das iiotliwciidige nalional-ökoiioniische System

der Dcmokratie, so wie sic zu ihrein eigenen Bcwusztseiu konimt." Stalil

,

die gcyenwarügen Parleien, S. 212.]

(**) [De Volkssomereinileit
,

gelijk ze afgeleid wordt uit een UirecJd

dns MeHsc/iea, — „ diese Reclitsansiclit ist das Centrum des Irrthums der



211

wijzen diil liuL beginsel van ongeloof (souYcreinileil der rcilc

en volkssonvereiniteil) enkel tnssclien radi(uilisine ol' despo-

tisme de kens laai ('). Deze moei, in een tweeledig nee

plus ullra, de ontwikkeling der revolulieleer zijn, gesteld

dat zij Vlijen loop iieel't.

Gesteld dat ze . . . maar hebben wij dan nu den sleutel

van het gebeurde? Wel neen; want de theorie heeft nooit

vrijen loop; zij ontmoet altijd bezwaren die, opgerezen uit

den aanleg en de behoefte van den mcnseh, verbonden aan

de natuur der dingen en aan de ordeningen Gods, onovcr-

Revolution. Dcnn darauf rulit die Grundstellung der Revolution, dasz sie zur

Qitelle und Masz des Reclits den Willen des Menschen macht uiid nicht

die Wellordnung Goltes." Stahl , S. 192. Het is „ grundsiitzliche Kman-

cipation von Gott und seine Offcnbarung." S. 207. — Deze ontplooijing van

het revolutionnair beginsel leidt tot eene staatsreligie , die als burgerpligt

opgelegd wordt. Hierboven, blz. 202. — Beginsel tegen beginsel. Voor

of tegen den Zone Gods. „ H n'y a rien de plus anti chrétien que les

idees, Ie langage, l'influence des réformateurs actuels de l'ordre social. Si

Ie communisme et Ie socialisme prévalaient, la foi chrétienne périrait.

Si Ia foi chrétienne était plus puissante, Ie communisme et Ie socialisme

ne seraient bientót plus que d'obscures folies." Guizot (1848)].

(*) [Gaarne , aan het slot dezer vlugtige schets eener ongeloofs dogmatiek

beaem ik den betrekkelijken lof dien Stahl aan de schroomvalligen , al

hebben zij theoretisch ongelijk, gebragt heeft. „Die demokratische Partei,

von ihren liberalen Gegnern als die Partei der Anarchie bezeichnet, voll-

zieht an der liberalen eine richtige Kritik. Allein diese wahre Kritik, die

sie an der liberalen Partei vollzieht, macht sie darum selbst noch nicht

zu einer waliren. lm Gegentheil , da sie die vollstandigere energischere

Vollziehung des Princips der Revolution ist , so ist sie auch eine grellere

und verderblichere Verirrung als die liberale Partei. Allerdings ist Halb-

heit nichts Gutes , aber die Komequenz des Irrthmm ist doch noch schlim-

mer ak die Halbheit." S. 192. — Voorzeker. Slechts boude men tevens in het

oog dat door de inconsequenten de weg voor hetgeen zij verafschuwen ge-

baand wordt. Van daar het gezegde van Stahl, in zijne vermaarde improvisatie

van 15 April 1850: „ Ich fürchte nicht die akute Kraiikheit Aer Demokratie

;

ich fürchte die chronische Krankheit des Liberalismus. Ich fürchte nicht

den Umstnrz , sondern die Zersetzung



komclijk zijn. Die l)e/Av;ireii maken, niel de leer zelve , cJc twee

fakloren der i^csehicdciiis uil. Derhalve, om, bij conjcctmir en

zoiidtM- vooralgaandc kennisneming van de i'eiten, een bestek

van de historie .der omwenteling' te schetsen, moet er op dc

ontwikkeling der revolutie-begrippen, doch in hun onvermij-

delijke botsing legen natuur en regf , worden gelet.



X.

DE REVOLUTIE-LEER IN STRIJD MET NATUUR EN REGT.

Yi'ijcn loop kan de theorie der omwenteling niet hebben.

Veeleer, tegen natuur en historie gekant, ontmoet zij telkens

bezwaren, telkens mocijelijker te overwinnen, ten laatste

onverwinbaar. Want de zon schijnt even helder, al ziet de bhnde

haar niet. Verzaking der onveranderlijke beginsels kan den

leugen niet tot waarheid verheffen. Godverloochening is geen

godvernietiging, geen volmaking van den menschelijken aanleg

volgt er op de ontkentenis van het menschelijk bederf. Men

kan de historische opkomst en ontwikkehng der staten, den

heiligen oorsprong van regt en gezag, de oppermagt Gods,

ook over hen die op aarde Goden en overheden genoemd worden

,

de betrekking tusschen kerk en staat, met wederzijdsche zelf-

standigheid en pligtbetrachting; men kan alle deze waarheden

uitmaken voor dwaling en vooroordeel; zij zijn en blijven

desniettemin grondzuilen van het algemeene staatsregt. Dus zal

de revolutieleer tegen het geweten, tegen de ware behoefte

van den mensch, tegen de wezenlijkheid der staatsvormen

en der verkregene regten en vrijheden, in gestadige worste-

hng zijn.

En wat is het gevolg? dat zich tegen de revolulie reactie

openbaart. Tegenstand, waardoor de leer van ontbinding en

bederf, in het streven naar onbereikbare droombeelden gestuit

,

met merkbare afwijking, op zijdehngsche baan raakt. Niet
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onkel (Ie kraelil van hel alvliclcnd vvaler bepaalt de rilling

van den stroom; ook de weêrstand van bergen en rotsen,

wier onvcrzctbaarheid menige bogt en kronkeling formeert.

Daarom, wanneer liet ons, niet in liet afgetrokkene , maar

in de verwezenlijking, niet in ahtracto, maar in concreto,

om de natuurlijke historie der ongelool'sleer te doen is,

moeten wij (gelijk we, voor de kennis van plant en dier,

bodem en atmosfeer behooren te kennen) evenzoo de val-

schelijk dusgenaamde idealen in den dampkring der realiteit

beschouwen. Om de historische werking der revolutie uit

haar theoretische kiem te voorspellen, is het de vraag: welke

zal, in het botsen tegen waarheid en regt, de eigenaardige

lot- en gedaante-wisseling der toegepaste ongeloofsleer zijn?

Een woord over de Godsdienst vooraf, daarna uitvoeriger

over het Staatsregt.

Thans vragen wij, niet naar de logische, maar naar de

historische biografie. Welke zal de werking zijn van de opper-

magt der rede, beginsel van ontkenning en twijfclai'ij , niet

enkel naar den eisch der strenge redeneerkunde, maar in

verband met de zamenleving en met den menschelijken

aanleg ?

Let op den aanvang van hel kwaad. Geloof aan de onfeilbaarheid

der rede wordt niet algemeen, eer geloof in den levendigen God

in verval is; maar, is eenmaal dit verval daar, dan is het na-

tuurlijk dal hel ongeloof weldra op de leerstukken
,
op de doode

brokken van een verstorven geheel, welke men, bij gebrek

aan evangelische bezieling, met zorg in theologische Iraclaten

heeft gebalsemd, dat het over die geheele weerlooze schaar

van net gerangschikte lijken de overhand behaalt. Waar de

Geest des Heeren niet is, wat zou daar tegen den leugen-

geest bestand zijn! Achtereenvolgens zal, ondanks de pogingen



van lic'ii dit; L;aarii(; de halve waarheid redden , de j^anst lie

waarheid worden gebannen. Geene verborgenheden, geen

Christus, geen Bijbel, geen Openbaring, geen God! Glnislen-

donn , Jodendom en Deïsme zullen , gelijk in Duilschland onlangs

,

gezamenlijk als Piëtisme worden gesmaad.

Het menschelijk gemoed kan hmin niet berusten. Onwillig

ol onvermogend zich tot God te bekeeren, moet het dieper in

den afgrond vallen. Doch hoe kan dit, waar men reeds

zoo laag viel?

Vooreerst door zich, zoo veel doenlijk, van de gedachte

aan al wat goddelijk is, te ontslaan. Afgemat door einde-

loozcn en vruchteloozen strijd van mecningen en stelsels,

door het scepticisme evenmin als door de drogredenen der

ongodisterij overtuigd, zoekt de mensch naar waarheid niet

langer. De uitroep: wat is waarheid! vroeger ook wel de leus

der weetgierigheid of de noodkreet van het beangstigd gemoed,

wordt de taal van vadzigen weerzin. Evenmin met de dwaling in-

genomen als aan de waarheid vijandig, is men jegens beide even-

zeer onverschillig. Beide stelt men gelijk; ijvert voor tijdelijk

belang en zinnelijk genot ; is verdraagzaam voor al wat aan het

streven naar aardsche goederen en aardschen vrede niet in

den weg is. De tijd der geestdrift voor het ongeloof is voorbij.

In eenigerlei geestelijk beginsel is geen belangstelling meer.

Bossuet zeide: „Je prévois que les libertins et les esprits

forls pourront ètre décrédités , non par aucune horreur de leurs

sentimens, mais paree qu'on tiendra tout dans l'indifférence,

excepté les plaisirs et les affaires." De la Mcnnais voegt

er bij: „Yous l'avez entendu; regardez maintenant autour de

vous, et répondez. Qu'apercevez-vous de toutes parts qu'une

indifférence profonde sur les devoirs et sur les croyances,

avec un amour effréné des plaisirs et de l'or, au moyen du-

quel il n'cst rien qu'on ne puissc obtenir? Tout s'achète.

paree que tout se vcnd, conscience, honneur, religion, opinion,



(lignités
,
poiivoir, considération , respect nièmc ; vaslc naufrage

(Ie toutes les vérités et de toutes les verlus. L'extinction ab-

solue du sens moral ije permet pas même qu'on s'intéresse

a Terreur spéculative; on la laisse ponr cc qu'elle est, ainsi

que la vérité; on n'y pense point, on ne s'en occupe point:

ne pouvant anéanlir Ie livre de la nature, qui se déploie

magnifiquement a tous les regards, on en efTace avcc soin Ie

nom de Dien, et, se liatant de tourner les pages qui rappel-

lent Ie Créateur, on s'arrète uniquemenl a celles qui nous

instruisent des propriétés des corps , et des jouissances qu'on

en peut tirer. Toutes les théories philosophiques , toutes les

philosophies d'impiélé, sont venues se fondre et disparoitre

dans ce système dévorant ; véritable tombeau de l'intelligence,

oü elie descend seule , nue , également abandonnée de la vérité

et de Terreur; sépulcre vide, oü Ton n'aperfoit pas même

d'ossemens. — Zeer lezenswaardig is de la Mennais werk

VIndifférence en matière de Religion, waar hij deze krankheid

der eeuw, verdooving van godsdienstgevoel en waarheidszin,

met den gloed zijner welsprekendheid beschrijft. Te regt mogt hij

aan den ingang deze woorden plaatsen : „ Le siècle Ie plus

malade n'est pas celui qui se passionne pour Terreur, mais le

siècle qui négligé, qui dédaigne la vérité. II y a encore

de la Ibrce, et par conséquent de Tespoir, la oü Ton aper-

foil de violents transports: mais lorsque tout mouvement est

éteint, lorsque le pouls a cessé de battre, cpie le froid a

gagné le coour, qu'attendre alors qu'une prochaine et inévi-

table dissolution?"

Doch cene andere rigting is er, waarin men den gruwel

der ongodisterij door een anderen gruwel ontvliedt. Ongeloof

leidt naar bijgeloof, godverzaking naar afgoderij: „maak ons

goden die voor ons aangezigt gaan." Men brengt de les

van Voltaire in praktijk: „si Dieu n'existait pas, il faudrail

Tinventer." Maar hoedanig is die verdichte godheid, afgod,
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iiici vaii liuul t'ii .sl(;(.'ii, v;iii ijdcslt! veibocldiii}; fii korl-

ziglij^ v(!ist;iiul , van Ixidorvfüi liarl cii opjjcvvondcn gevoel?

Kon schrander man solireel' in liet laatst der vorige eeuw:

„het zal met de wijsheid der weield zoo ver komen, dat,

gelijk het nu belagehelijk is aan spooken te gelooven, het

even bespottelijk zijn zal te gelooven aan een God." Hij

laat eene aanmerking volgen die , in zonderlingen vorm
,
diepen

zin heell: „er komt een tijd dat aan het bestaan enkel van

spooken gelool' zal worden gehecht" Zoo ver heelt nu de

wijsbegeerte het gebragt : den God der Openbaring heeft, ze

verloochend om zich voor de verzinsels van het lilozofisch brein

neder te buigen; voor hersenschimmen, op wie de naam van

spooksels niet ongepast is. Gij vraagt voorbeelden? Ik wijs u

op de velerlei soorten van onzinnig mysticistne , waarin men,

na schipbreuk van het geloof, toevlugt gezocht heeft; op het

pantheïsme, de ketterij bij uitnemendheid der 19^ eeuw -)

:

op de hooggeroemde wijsbegeerte, volgens welke de Godheid

de hoogste zelfvolmaking van den zich vormenden wereld-

geest is; op het St. SimonLsme, dat (minder in voorbij-

geganen vorm dan als blijvende rigting opmerkenswaard),

in de afschuwelijke leerstellingen der duitsche rehabilitatoren

herleeft. Zoodanige monsterachtige wijsheid is, vroeg of laat,

het voortbrengsel van het menschelijk vernuft, waar menden

God die zich bekend gemaakt heeft, in zijne tweeërlei openba-

') „Uuscrc Welt wird noch so fein werden, das es eben so liiclierlich

seyn wird einen Gott zu glauben, als heut zu tage Gespenster. — Und

daun wieder über eine Weile wird die Welt noch feiner werden . .. Dann

—

und dies wird das Ende seyn , dann werden wir nür noch an Gespenster

glaubeu. Wir selbst werden seyn wie Gott. Wir werden wissen : Seyn und

Wesen überall ist und kann nur seyn — Gespenst." Lichtenberg. [Denk aan

het Spiriïisme, met zijn Geistercitiren. en Todten/ragen.']

„La véritable hérésie du dix-neuvicme siècle, la plus funeste a la

religion eoniine a la civilisation." Bautain, PhilosojMe du Chriüianisme

(Paris 1835).



ring, in hel Kijk der natuur en in liet Kijk der genade,

miskent. Dan geldt, met dubbele kracht, de uitspraak van

den Apostel: ,, omdat- zij. God kennende, Hem niet als God

hebben verheerlijkt en gedankt, zijn zij, zich uitgevende voor

wijzen , dwazen geworden ; als die de heerlijkheid des onver-

anderlijken Gods veranderd hebben in de gelijkenis" van beelden,

ditmaal niet met handen gemaakt, maar door de bedorven

Rede gevormd; zoodat zij in de schepselen hunner inbeel-

ding zich zeiven ,, geëerd en gediend hebben boven den

Schepper, die te prijzen is in alle eeuwigheid."

Ziedaar den alloop der ongeloofstheorie in de godsdienst;

een streven naar ongodisterij, dat zich in volledige godver-

getenheid, of in ongerijmde voorstellingen der godheid ver-

liest. Is er dan voor den van God afgekeerden mensch, geene

uitredding meer? o ja! doch alleen wanneer het Gode behaagt

over het volk dat in de duisternis wandelt, een groot licht

te doen opgaan
;

bij de menschen is het onmogelijk , maar alle

dingen zijn mogelijk bij God.

Thans ga ik over tot wat meer regtstreeks de politieke

zijde van het onderwerp betreft. Ik wensch, in de onvermij-

delijkheid der tijdperken waarin de eenzelvigheid van het re-

volutionair karakter openbaar wordt (*), u reeds a priori te

doen opmerken, hoe haar levensloop niets anders geweest is

dan een gestadig kampen van haar beginsel tegen de onveran-

derlijke ordeningen Gods.

Er moet een tijdperk van Voorbereiding zijn, waarin de

(*) [Namelijk altijtl het oppergezag vau de numerieke meerderheid , van den

volkswil, als rcgt.sbeginsel ; zoodat het schrikbeeld van liaar ongenoegen,

van het Pouvoir Consdlmni , als het zwaard van Damocles, elke Regering be-

dreigt met de uitoefening der majestcitsrcgten vau den eigenlijken collec-

tieven Opperheer, die over clkeu staalsvorni gebied voert.]



i'cvolulic-le(!r veld vviiil , \v;uiriii zij iii dt; geinü(!dci'eii itii

fait accompli wordt. Weldra is liet uitj^cmaakt dat elke Staat

verrijst uit eene vcroeniging van vrije en gelijke nieiisolieii

,

die aan haar ercaluiir, gouvernement geheeten, last geeft,

en wier algemeene wil de eenige wet is. Een voortreflelijk

schrijver zegt: „ces principes Irappcnt tous les gouv(!r-

nenienls du caractère d'usurpation et de nullité et sont

i'éponge de tous les gouverncnients " Deze beginselen van

regeringloosheid, deze anarchieke wanbegrippen worden, als

eeuwige beginselen, met onbegrensden eerbied aangestaard.

Deze belijdenis moet nageleefd worden ; dit charter der mensch-

heid, door den eigen vinger der natuur in de zielen geprent,

moet, in vorming en inrigting der staten, la charte-vérité zijn.

Een tweede tijdperk, de tijd der Ontwikkeling, is daar.

De theorie, meesteres der harten, streed naar meesterschap

in de praktijk. Twijfelt gij aan het welgelukken? berekent dan,

bij de zwakheid van den wederstand, de uitgestrektheid der

eigenaardige kracht. — Waar dergelijke leer veld wint, is het

eerst na schroomelijk verval. Het echte staatsregt was met

droevig absolutisme verward , de staatsvorm verbasterd , de stof

tot misnoegen opeengestapeld, de behoefte naar verandering

di'ingend, de onmogelijkheid van behoud openbaar. Voeg, bij

het verdwenen zijn der beginsels, bij het waggelen der in-

stelUngen, de natuur eener leer die den teugel viert aan alle

driften, den hoogmoed ten top voert, aan begeerlijkheid en

eerzucht de bekoorlijkste vooruitzigten opent, uit al wat

waar en goed is, door bedriegelijke overltrenging , schitterenden

looi van deugd en heerlijkheid, als masker, ontleent; vrijheid,

verlichting, beschaving, en eiken zegen onder ijdelen ophef

belooft; met terzijdestelling der openbaring, voor haar gods-

') Uuniüut, TacUque des Assembléea légidaticea (Pam 1822).



(litMisl dor luenschheid in liet luul, der belijders een l'analis-

mc ontsteekt, dat, ter bereiking zijnei' oogmerken, geen onder-

scbcid van middelen erkent. Meent ge dat, in dezen stand

der zaken, de weinige weifelende vrienden eener waarheid,

die onbekend en veracht en hatelijk geworden is, dat de

voorstanders van een voor bijgeloof en tiranny uitgekreten

godsdienst en staatsregt, dat tegenstanders welke men, in

het belang der verlichting, haat en vervolgt, een merkbaren

invloed zullen hebben op den gang der begrippen? In waarlijk

anti-revolutionairen zin is wederstand niet mogelijk , is naauwe-

lijks poging tot wederstand denkbaar.

Evenwel zal er worsteling ontstaan. Hoe dan? èn de inge-

nomenheid met de beginselen, èn de overtuiging omtrent de

wenschelijkheid en pligtmatigheid der praktijk is algemeen; van

waar dan de strijd ? Uit het midden der revolutiegezinden zelf.

Wij zullen het spoedig ontwaren. Niet de logica alleen is de

leidsvrouw van het menschelijk geslacht. Niet enkel juistheid

of onjuistheid der syllogismen baart Iweedragt. Er is verschil,

ook waar op hetzelfde fundament gebouwd wordt.

Er is verscheidenheid der redenering. Niet allen die het

beginsel aannemen, zijn scherpzinnig genoeg om de aaneen-

schakehng der sluitredenen te verstaan.

Er is, wat minstens evenzeer opmerking verdient, ver-

scheidenheid van belangen. Tot op zekere hoogte schijnt toe-

passing voor allen goed en gunstig; ééne schrede verder,

en alles is, voor den eenen te verliezen, voor den anderen

te winnen. Strijdigheid der inzigten wordt door strijdigheid

der uitzigten versterkt.

Er is eindelijk onderscheid van karakter. De een zal terug-

deinzen voor de verwarring en gruwelen die hij ziet of te

gemoet ziet; de ander zal achten dat dit voorbijgaande kwaad

weinig beteekenend is tegenover het goede dat men beoogt.

Derhalve strijd, niet over deugdelijkheid of toepasselijkheid



(Ier theorie, maar over wijs eii male en tijdstip der praktijk.

Strijd, niet van revolutionairen en anti-ievolutionairen , maar

van onderscheidene partijen binnen den revolutionairen kring.

Sommigen zullen onvoorwaardelijk vooruit willen ; anderen

alleen in zoo verre dit met hun opvatting van regt en orde,

van vaderland of welbegrepen eigenbelang, vcreenigbaar is.

Aldus tweederlei rigting, die men te regt Ie mouvemenl en

la résistance genoemd heeft.

De onvermijdelijke strijd moet telkens heviger zijn. — De

warme voorstanders van vooruitgang zullen, naarmate zij

nieuwe beletselen ontmoeten, zich te meer genoopt voelen

in voortgaande toepassing het redmiddel uit alle zwarigheden

te zoeken. Eerst is het te doen om geleidelijke hervorming

der staten , door verlevendiging van hetgeen zij door oorspron-

kelijke grondgedachten verstaan. Straks begrijpen zij dat de

aard zelve der instellingen hinderlijk is ; dat het dwaasheid is

nieuwe lappen op een oud kleed te willen brengen ; dat alles

nieuw zijn moet; dat er, na afbraak en na wegruiming van

het puin, een platte en ledige grond, table rase, een nog

geheel onbebouwd erf voor de vrije werkzaamheid van den

genialen wetgever behoort te zijn. Waartoe met hervonning

den tijd verbeuzeld! om schepping is het thans te doen. In

staat en maatschappij wordt, niet reformatie, maar revolutie

vereischt. Langs de lijn der telkens meer radicale begrippen,

zal men door alle hinderpalen heen willen dringen, en daar

men , na de overmeestering van elk beletsel , een ander beletsel

ontmoet, wordt elke teleursteUing, na elke overwinning, een

reden te meer om aan hel altijd onvolledige der toepassing

de gestadigheid der mislukking ten laste te leggen. De heftigheid

van den aanval klimt door de heftigheid van den weerstand.

Met eiken voortgang der Revolutie zijn er meer die zich tegen

de onvoorwaardelijkheid der toepassing verzetten. Natumlijk.

Door hetgeen aanvankelijk voor weinigen schadelijk was.



wol-dcn weldra zeer velen gelrollen ; telkens meer regtcn ver-

treden, telkens meer belangen benadeeld, telkens meer personen

in lijden gebragt, telkens meer misdaden gepleegd. De vooruit-

strevende rigting ontmoet, na elke zege, telkens een nog veel

talrijker schaar dan waaiop zij zoo even de overhand behield.

Langen tijd moet deze kamp in het voordeel der beweging

uitvallen. Immers wat verlangt zij? slechts de toepassing van den,

door allen , met geestdrift erkenden regel. Aldus zijn haar aan-

liangers sterk, omdat zij door het aangenomen grondbeginsel

worden gesteund; de tegenstanders zwak, omdat zij met hun

eigen belijdenis in tegenspraak zijn. De zoogenaamde magten

en overheden zijn magteloos en aan de beweging onderdanig

;

zij worden, willens onwillens, gedreven in de revolutionaire

rigting; zoodra zij wederstreving beproeven, worden zij door

anderen verdrongen, die straks, bij gelijke poging, gelijk lot

ondergaan. Van kwaad tot erger. Steeds vreeselijker anarchie;

niet alleen omdat het losgelaten volk iederen band ondragelijk

vindt, maar omdat de revolutionaire vrijheid op ontbinding

uitloopt. Nu wordt, ter doordrijving dezer begrippen, regeling

der wanorde onmisbaar; vervanging van gezag door geweld;

organisatie der anarchie; dictatuur, voor wier onmenschelijk

schrikbewind alles buigt of te niet gaat.

Nog één trek. De verwantschap met het ongeloof zal ook

in den ijver ter vernietiging van het geloof blijken en de

revolutie met een geest der helle , in het vervolgen van gods-

dienst en deugd, bezield zijn.

Zoodanig is het tijdperk der ontwikkeling in haar losbandig-

heid en dwingelandij , maar een tijdperk van reactie volgt. De

zegepraal der beweging duurt niet altijd; de stroom, die dijken

en dammen overweldigd heeft, wordt gestuit. Elke schrede

die den opgewonden zeloot nader bij het doel schijnt te

brengen, loont aan don meer onbevangen beschouwer de



onmogelijkheid oni hel te hereikeii. De theorie wordt telkens

dubhel streng in haar cischcn ; lot dal ze, door de uilge-

slrektheid zelve van den heilloozen Iriiiinl', voor de telkens

aangrocijcnde tegenwerking bezwijkt. Hoe ver de stelselmatige

dwaling voortwoeden zal, is onzeker; maar dal de Revolutie lot

slaan zal worden gehragt, is gewis. De ingenomenheid mei een

onvoorwaardelijke toepassing, die zich enkel in jammeren

openbaart, gaal eenmaal voorbij. Eene kleine minderheid kan,

door dweepzucht en fyzieke magl, geruimen tijd de overhand

behouden; de lijd komt, waarop het doordrijven onmogelijk

wordt, en de kracht der verwoesting voor de kreet van zelf-

behoud zwicht. Gelijk de woeste baren, na in de open zee

alles wat op de wateren geslingerd werd, verbrijzeld te

hebben, zelf breken en verstuiven, zoodra ze de rotsen, welke

aan hun overmoed perk stellen, hebben bereikt.

Laat ons zien welke de kenmerken zijn van de zegepraal

der Reactie. Verwerping welligt der revolutionaire leer, om

het echte staatsregl tol riglsnoer te kiezen? Er is niet de

minste grond om zoodanige plotselinge ommekeer mogelijk

te achten. Wel is het onzinnig voortjagen der praktijk, maar

geenszins de leer in discrediet geraakt. Zij blijft waar en

goed, de eenige bron van vrijheid en heil. Er is enkel in de

toepassing verschil. Volgens de heftigen ging men niet ver

genoeg; volgens de gematigden reeds te ver. Wat behoort,

nu zij aan het roer komen, tol heil van den staat te worden

begeerd? Geen afwijking van hel spoor; ook geen achler-

waartsche tred, waardoor de progressisten, ter naauwernood

overwonnen, al te zeer zouden worden getergd; maar vooral

ook geen stap vooruit. Op het bereikte keerpunt wordt

de vlag der omwenteling geplant. Allen die deze grenslijn

zouden willen verzetten, worden ultras en vijanden der revo-

lutie genoemd.

Aldus wordl men dubbel inconsequent. Is hol beginsel uit-



nemend , wie is ter uilsprckin^ van het tol liwiioc on tiiet

verder', bevoegd'? Is het valsch, waarom dan gebleven op

een dwaalweg? De Reactie woidl van weerskanten in de

engte gebragt. Contra-revolutionair en ultra-revolutionair beiden

beroepen zich op beginsels, waaraan het Bewind zelf hulde

gebragt heeft. Aan dit Bewind vooral past de zinspreuk: „Sic

volo, sic jubeo, stet pro ratione voluntas."

Derhalve wordt men ook nu
,
tegen w il en dank , tot hevige

dwangmiddelen geleid. Laat ons onderstellen dat het aan die

lactie, welke matiging in haar schild voert, ernst zij gema-

tigdheid te betrachten en de orde, die zij voorslaat, met eene

ruime male van vrijheid in vereeniging te brengen. Gelijk

voor de partij der beweging orde, maar eerst vrijheid, zoo

is nu voor de vrienden der reactie vrijheid , maar eerst

orde, liet oogwit. Zij vergeten dal orde, op revolutio-

nair terrein, alleen door prijs geven der vrijheid gekocht

wordt (*). Geweld is, althans evenzeer als bij onvoorwaar-

delijken vooruitgang, onmisbaar. Door halve toepassing zich

zeiven ongelijk , hebben zij geenerlei steun in beginsels

;

kunnen zich enkel op de omstandigheden, op de noodzake-

lijkheid beroepen ; maar de ondervinding leert dat in dit

hoogste beroep de uitspraak, naar gelang van ieders inzigten,

verschilt. Zij verlangen eendragt, en eendragt bovenal; maar

is ze door geen vereeniging van beginsels of begrippen

verkrijgbaar, dan moet eenheid, hoedanig ook, het surrogaat

worden van eensgezindheid; dan moet orde geboren worden

uit volkomen onderwerping aan het gouvernement. liet is te

bevroeden hoedanige staatkunde men hieruit afleidt ; eene

politiek die, voor de regtbank van eigen leerstellingen ver-

oordeeld , haar eenige kracht in stoffelijke hulpmiddelen zoekt

;

belangen tegen beginselen stelt; de voimen behoudt, maar de

(*) [Vrijheid of orde, telkens op de tweede lijn, is dus brui twisseliiig

vaii Revolutie en Reactie. Zie Adriezeu , I. 198, vg.]
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leer, voor /oo ver zij iml lieel't, lebaal meeiiil, doch, voor liel

overige, als onbruikbare theorie verguist; tegen logica /cH-

zucht, tegen opgewondenheid afleiding, tegen geestdrift dwang

stelt. Wal moet het gevolg zijn? Immers wederom strijd, Ie

lieviger, naarmate de tegenstelling van theorie en praktijk

onverdragclijk(!r wordt. Ook in dezen strijd zal telkens de

willekeur de overhand behouden. Dezelfde afschrik van een

schrikbewind, die de reactie ontstaan deed, doet onvoor-

waardelijk in elk behoedmiddel berusten. Om het wederopkomen

van wrijving en botsing te beletten", laat men het minste over-

blijfsel der vrijheid te niet gaan. Zoo als er vroeger vruchteloos

verzet was legen een despotisme , in de volksoppcrmagl gewor-

teld, zal men nu genoodzaakt zijn te buigen (") voor eene auto-

cratie, die het souvereine volk (om de natie, afgefolterd, tegen

herleving der losbandigheid te beschermen) aan ketenen legt (* * ).

(*) [Eene buigzaamheid ook met reactionaire geestdrift. Tocqueville spreekt

(1856) van achtingswaardige liên , die enkel op berusting bedacht zijn, „et

.

ce qui aehève de jeter Ie trouble et une sorte d'époiivante dans mou esprit,

qui semblent faire du goat de la servitude ime sorte d^ngrédietd de la vertil."^

(**) [Er is ook eene christelijke reactie. Eene terugwerlcimj op christelijk-

historischen
,
op auti-revolutionairen grondslag. Terugdrijving van het ver-

keerde, door terugkeering tot de eerste beginselen van waarheid en regt.

Die terugtred is vooruitgang. „Quand on a abusé de certaines idéés, Ie progrès,

c'est de revenir de I'abus qu'on en a fait." Guizot. — „Es giebt eine gesunde

uud nothwendige Reaction." Stahl, Die Parteien, 334.

Dit is geene contra-revolutie (volgens de zinspreuk : „ Nous ne voulons

pas la contre-révolution , mais Ie contraire de la Révolution"). Geen tijdelijk

palliatief, waardoor enkel in het neutraliseren der begrippen die de vrij-

zinnigen voorstaan, een redmiddel tegen de dwaasheden die zij bedreven

gezocht wordt. Geene verlegenheidstaktiek die
,
eenzelvig met de Revolu-

tie, niets anders is dan de eene der twee zich afwisselende rigtingen,

wanorde en willekeur, waarin haar verderfelijk beginsel voortleeft.

Stahl waarschuwt tegen dea Abweg der Reaction. — „ Die falsche Reaction

besteht darin die Aufgaben zu verkennen welche wirklich der Gegenwart

obliegen, welche die Révolution nur miszverstanden." t. a. p. „ Blos die Révo-

lution niederschlagen ist schon keiue gesunde Reaklion , aber entscliieden

falsch ist es, Gesundes mit jencr zu treffen. Es ist die falsche Reaktion,

15



Mon 7A\\ mij Ic gcmoct voeren dat ik de trekken van het

beeld aan de dwinijelandij van Napoleon ontleen. Ik ontken

het niet; mits in zoodanige dwingelandij, niet een toevallig

verschijnsel gezien, maar de revolutionaire hjn, in omgekeerde,

of, laat ik liever zeggen, verbogen rigting worde herkend. Te

ruime volksvrijheid baart tiranny. Zoo het noodig ware , ik zou u

wijzen op de historie van Rome en Griekenland; gij kent de

heerlijke bladzijden van Plato in de Republiek, waar hij de

natuurlijke opvolging der regeringsvormen, in logisch ver-

band en naar het leven, afgeteekend heeft. Doch er is hier

meer. Geen republikeinsche losbandigheid is met de revolutio-

naire slooping van eiken maatschappelijken band, geen repu-

blikeinsche tiranny met revolutionairen dwang vergelijkbaar.

En, zoo er aan deze mijne verzekering omtrent de onvermijdelijk-

heid, als aan une profetie aprèscoup, minder waarde gehecht

wordt, vergeet niet dat de meester in het vak, Rousseau,

de slavernij als uitkomst van het jagen naar die vrijheid wier

ideaal hem voor den geest zweefde
,
voorspelt. „ Voici Ie grand

problème a résoudre en pohtique : trouver une forme de Gou-

vernement qui mette la loi au dessus de l'homme (*). Si cet.te

dasz sie nicht blos gegen den Krankheitsstoff, sondern auch gegen die

Entwickelungskeirae reagirt und dasz sie nicht blosz die Krankheit, son-

dern auch die Glieder, welche mit ihr behaftet sind, zerstören und

ohnmiichtig legen will."

Vergelijkenderwijs is zelfs de contra revolutionaire reactie een noodza-

kelijkheid en een weldaad (9 therinidor 1794, 18 brumaire 1799, 2 dec. 1851).

Maar de kranke geneest aldus niet. De luchtkasteelen der valsche redenering

zijn voor geen sabelhouw of schrootvuur bereikbaar , en te feller is de

innerlijke woeling van het bederf, wanneer het van de oppervlakte

naar binnen gejaagd wordt. — „ Ce n'est pas par des niesures contra-révolutio-

naires qu'on viendra a bout de l'esprit de révolution." Cousin. De beteu-

geling tergt. „ L'esprit de réaction fomente incessamment l'esprit de révo-

lution." Guizot. — Vergelijk Ze parti anti-réwluüoii. p. 75. „II s'agit de

revenir aux vérités éternelles. Rien de plus, rieu de raoins."]

(*) [Een voor den Ciiristen opgelost vraagstuk. Hierboven, blz. 44 vgg. —
Van de mannen die, in de zeventiende eeuw, den grondslag voordeverbe-



loniiii n't'st point. Irouvablc, et j'avouo iiigt'iiiimonl (pic jr

(Tois qu'olle ne Tost pas, mon avis est qu'il l'aut passer a

l'autie exlrêmité , et mettre mi liomme autant au-dessns

la Loi qu'il peul 1'ètre
;
par conséquent ótablir Ic despotisme

arbitiaii-e, et Ie plus arhitraii'e qu'il est possible. Je voudrais

quc Ie Despote put ètrc un Dieu. En un mot, je ne vois

point de milieu enti-e la plus austèrc Démocratie, et Ie Ilob-

bisme Ie plus parfait. Car, Ie confiict des hommes et des loix,

qui met dans l'État une guerre intestine continuelle, est Ie

pire de tout les élats politiques." (*) — Voeg er, ter toelichting

bij wat de la Mennais schrijlt : „ Celte liberté a laquelle as-

pire Ie libéralisme , il ne saurait l'atteindre
,

paree que les

fausses maximes qui dirigent son action, l'en éloignenl né-

cessairement. En niant Ia communication du pouvoir divin,

il nie la possibilité même d'un pouvoir légitimc, et dés lors

il est contraint, ou de détruire la société, ou d'accepter la

servitude. En niant l'existence d'une loi commune , immuable

,

universelle , de justice et de vérité
,
obligatoire pour chacun

,

il nie que Ie pouvoir, quel qu'il soit, ait d'autre règle que sa

pensée et sa volonté, et il est de nouveau contraint, ou de

détruire Ie pouvoir, et avec lui la société, ou d'accepter la

servitude." — Waar de goddelijke oorsprong van het gezag

miskend wordt, daar blijft, zoolang veerkracht niet uitgedoofd

is, geen keus dan het uiterste van losbandigheid of het uiterste

van slavernij.

teringen der engelsclie staatsregeling gelegd hebben, schrijft Guizot : „ l'Évan-

gile était leur grande charte . . . antérieure et supérieure a leur volonté.

Ils la respectaient sincèrement et s'humiliaient ,
malgré leur orgueil

,

devant celte loi qiiik n'acaient point faite."'\

(*) [Te bejammeren is het dat de leerlingen van Rousseau , eer de

verwezenlijking van het onmogelijke door hen beproefd werd, niet gelet

liebben op zijne ailezius behartigenswaardige les : „ S'il y avait un peuple

de dieux, il se gouvernerait démocratiquenient. Un gouvernement si parfait

ne convieut pas a des honiincs."]



Ook (Ie ovcimagl, der Reactie lioiull. op. Men vernietigt de

beginselen niet, waarvan men de werking tijdelijk bedwingt.

Onregt is voor de reactionaire overheid, ter zelfverdediging,

behoefte ; niet de veerkracht van het geweld klimt weerzin

,

verbittering, wrok, felle en doodelijke haat tegen het bewind.

De staf des drijvers wordt verbroken. De vrijheid, naar het

schijnt, is wederom daar. Zal het dc echte vrijheid zijn? zal

men, bij wedcroprigting van den Staat, zich onthouden van

de wanbegrippen die zooveel onheil gesticht hebben? zullen

de regtsbeginselen leiddraad worden van overheid en volk?

Immers neen. Of acht ge tijden van regeringloosheid cn

tiranny, met al den sleep van misdaad en ellende, ter

rustige beoefening der wetenschap uitermate geschikt? zal het

algemeen door rampspoed geleid worden tot dc bckeering

des harten , waarin de meest afdoende anti-revolutionaire

kracht ligt? Laat ons met onbevangenheid nagaan, bij dc

opkomst van een nieuwen dageraad, den aard der heerschende

denkwijs. Het echte staatsregt zal aan de moesten onbekend

zijn. Het zal verguisd of, hoogstens, met eervolle melding,

onder de categorie der antiquiteiten worden gebragt. De zaak

der revolutie heeft, in het tijdperk van bedwang, niet verloren,

maar gewonnen. Niet de werking, maar de terugwerking, zegt

men , was oorzaak van het doorgestane leed. Het dweepen

met onvervulde beloften , onder de gruwelen der ontwikkeling

verflaaiiwd, hervat zich. Bij ontstentenis der echte waarheid,

omhelst men weder de onechte, wier aanspraak op de hulde

der praktijk, in verband met dc geenszins afgelegde wanbe-

grippen, niet kan worden betwist. De verstandige en bedachtzame

staatslicn, met de restauratie van het staatsgebouw werkzaam

,

redeneren aldus : „ De theorie is uitnemend
;

zij alleen komt

met de hooge waarde van den mcnsch overeen. Evenwel niets

werd er gezien dan losbandigheid en slavernij. Van waar

dit? Ei! hel wordl floor de billero ervaring der doorge-
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stane jaiiiiiieron i^elcoi d. Oiiidal de toepassing verkeerd was
;

omdat er overdrijving 'en buitensporigheid i)laals had ; omdat

dweepzucht en eergierigheid op wijsheid en belangeloozen

/in de overiiand behaalden. Laat ons niet, om de aldwahngen

der menschen , de voorlrellehjkheid der leer miskennen

;

veeleer, hij vasthouding aan vrijzinnige begi'ippen, eene

voorzigtigheid voegen, waarvan het gemis tot dus ver, door

dubbel misverstand , in tweeërlei ellende gestort heeft. Gaan w ij

mei bezadigdheid te werk; bezadigdheid hebben wij noodig

om de klippen van anarehie en despotisme te ontzeilen, en,

met hel kompas onzer theoriën, de haven, waar overvloed

van zegeningen ons wacht, te bereiken." — Redenering van on-

wederspreekbare juistheid, indien, o wijze stuurlieden! gij niet,

door uw jammerlijke magneetnaald, lijnregt naar Scylla ol"

Cliarybdis geleid wierdl. Want indien hel kompas bedriegelijk

en de theorie valsch is , dan geldt voor deze uwe redenering

de spreuk van den romeinschen dichter: „incerta haec si

lu postules Ratione certa facere, niliilo plus agas Quam si

des opcram ul cum ratione insanias." Gij will op verstan-

dige manier dwaas zijn. — Zoodanig is de redenering; hoe-

danig het werk? Oude vormen zal men terugroepen, maar

met den nieuwen geest bezield. Men zal opnemen wat vroegei'

Ier zijde gelegd was, uit historischen bodem op revolutionairen

akker. Niet ongezind om de revolutie met de nationale ont-

wikkeling en de eerbiedwaardige hei'inneringen aan het vooi-

geslacht te verzoenen, zal men, bij de wederaanknooping van

den afgebroken draad der geschiedenis, het historische in de

uiterlijkheid der inrigting en in het ti aditionele der naamgeving

doen bestaan. Ook de gulden middenweg zal in ontzenuwing van

de eigenaardige kracht der geliefkoosde wanbegrippen bestaan;

zoodat men zich zeiven en anderen met schijn paait en aan het

opgetogen volk licliën in de hand speelt. — Een vierde tijdperk

dus van Itemiemvde proefneming ; maar dit jusle-milieu

,



\vaiu l)ij (Ie polilii'kc sli ijd , /oovecl doenlijk , biiiiien den

omtrek der represcnlalivc vormen beperkt wordt, is onop-

houdelijke slingering, waarin men te vergeefs het staats-

evenwigt zoekt. Zoodanige toestand kan geene bestendigheid

hebben. De begeerte naar vrijheid wordt door vertooning niet

bevredigd, maar getergd; de oppositie zal te stoul moediger , te

onverzadelijker zijn, naarmate het bewind, om de onzekerheid

zijner regten, zwakker en toegcetlijker wordt. Wanneer de

spanning toeneemt , is men van weerskanten geneigd en

bijkans gedwongen zich, waar legale magt te kort schiet,

van middelen met de revolutionaire theorie in vei'band,

van een coxp-d'etat, door noodzakelijkheid gewettigd, oi"

van een volksopstand, de heiligste volkspligt, te bedienen. Zoo

gaat men schokken te gemoet, waarbij de vrijheid andermaal

te niet gaat, of bet wankelbaar gezag in een stort, en die,

naarmate zij geweldiger zijn , veroorzaken dat men (al ware hel

nu ook eindelijk ten koste van den theoretischen afgod) reik-

halzend naar een einde der gestadige ongestadigheid verlangd.

Acht gij het vreemd? De geestdrift, na zoo lang vruchteloos

Ie hebben geblaakt, bekoelt. Met de waarheid onbekend, met

de gevolgen eener voorspiegehng van waarheid al te zeer

bekend , zal men , zoo dikwerf onder de leus van beginselen

misleid , wantrouwend worden omtrent al w at beginselen heet.

liet materialisme wordt de vrucht van herhaalde teleurstelling.

Men zal, ook thans, onder voorgeven van wijze behoedzaam-

heid, van vermijding der uitersten, van een nu eindelijk met

volkomen juistheid afgebakend jiiste-müieu ,
geen stelsel of

plan hebben dan algemeene instandhouding, handliaving van

het .stafii qno, onbeziens, qnand-ménie ; een syslema dat

geerierhn beweging toelaat, dationair ; voor elke verandering

beducht, zonder onderscheid van goed of kwaad, conservatief.

Vrees voor erger en behoefte aan rustbevvaring zal elke lioogcr



insprnak ot edeler helioel'le doen zwijgen, lievoideiiiiy van

slotïelijke belangen het cenige doel van den staal zijn. Naar-

mate de vecrkraclit der gemoederen, ol' door verlvvijCeling

verlamd, óf aan hel uitsluitend bejagen der voordeden van

handel en industrie gewijd is, wordt geweld minder noodig

tot beteugeling van dezen ol' genen ruslverslorenden onverlaat,

die den grens der volmaakbaarheid nog eenigzins boven het

stof zou begeercn Ie zien. De boeijen zullen minder behoeven

te knellen, omdat de slaaf gedwee is. — Zoodanig is het

vijfde tijdperk (*). Ik onthoud mij van verdere trekken. Ik

wil den schijn van toespeling vermijden. Mijn oogmerk is

bereikt, indien ik getoond heb dal het revolutie-beginsel, alge-

meen geworden, lijdpeiken doorleeft van voorbereiding, van

ontwikkeling , van reactie, van hernieuwde proefneming , van

moedelooze berusting.

Eer ik de reeks dezer perioden in een historisch overzigt

u voorhoud, wensch ik nog een oogenblik stil te slaan bij

de eenzelvigheid van natuur en strekking. Onder alle lot- en

gedaanteverwisselingen, is er een doorloopende draad, met

de hoofdgedachte der omwenlelingsleer in verband; namelijk

het absolutisme van den revolutionairen staat (**).

Herinnert u den Leviathan van Hobbes en het Contrat

Social vanRousseau. Er is vrijheid en gelijkheid, een maatschap-

pelijk verdrag, een staat, welks eenheid berust op het alver-

mogen van den algcmeenen wil. Hoe wordt nu die wil gevormd

en geconstateerd? van onderen op wordt, doormiddel van het

(*) [„Époque létliargique. Génération fatigiiée et coitime terrassée, qui

n'ccoutera qu';i regret ce qui pouirait rémouvoir et 1'induire a faire uu

effort." Tocqueville.J

(*') [Een leven, in de geheele reeks zijner gedaantewisselingen, steeds

onder vrijzinnigen invloed; der liberalen burgerkrijg. Zie Verscheidenheden,

biz. 227.]



slfiiiieyl , hel souvereinc volksgezat5 in een niicldcnpunl be-

lichaamd, van waar het , als alvermogend staatsgezai>\ namens

het. volk, aan het volk, met verbreking van eiken tegenstand,

de wet g'cert(*). — Dus almngt \nn den staat; voor staatsregt

behoort al wat rcgt heet te zwichten; gelijk Bossuet in beteren

zin schrijft: „II n'y a pas de droit contre Ie Droit." — Ondeel-

baarheid van den slaat; verschcideidieid der deelen wordt

opgelost en versmolten in het geheel. Geen zelfstandig aanzijn

tegen den staat; lijdelijkheid der deelen, wier zelfbeheer

regtens wegvalt. Het zijn afdeelingen , departementen , slem- en

kiesdistricten, administratieve loketten, Ier vereenvoudiging

van het beheer. — Alhemoeijing van den staat. Geen onderwerp

dal niet binnen het bereik van algemcenen wil en gouverne-

mentale willekeur valt. Over de gewetenszaken zelfs strekt zij

haar caesaropapistischen scepter uit. Kerk en school zijn in-

riglingen van den staat; de burger, met lijf en ziel den staat

eigen, heeft op onafhankelijkheid geenerlei aanspraak, ten zij

tijdelijk en voorwaardelijk verleend. — Alleenheersching van

den staat; van goed en bloed meester, zoo als Odillon Barrot

het in 1830, met eene openhartigheid waarvan men later terug-

kwam, uitdrukte: „la Révolution peul demander Ie dernier

homme et Ie dernier écu." — Atheïsme van den staat: want de

godsdienst, met beteugeling van al wat naar zelfstandigheid

zweemt, moge uit politieke berekening, als nuttig en onmisbaar,

worden geduld en beschermd, de staat zelf kent geencrlci on-

dergeschiktheid; de spreuk la loi est alhée is de leus der

onvoorwaardelijke volksmagt. Er is dus, in theorie en even-

() [„Eene aloermo(jende volkssomereinüe'd , uit vrije en gelijl<e burgers,

en gecoucentreerd in een alles regelend bewind.— „ Der Absolidismus des Slaates

liat seinen Ursprung liauptsüciilich darin, dasz mau sicti vou jener höhe-

ren (göttiiclien) Orduung über dem Sfaate lost, in der alle Reciite der

Menselien und der Institute ihre Wurzel liaben, und den menscliliclieu

Willen, sey es den Einzelwillen , sey es deu Gcnieinwillen, zuni Ilerni

der Erde niaclit." Siahl, III. 158.]



zeer iii piaklijk
,
afijodeiij van den staal ; wanl aan lioL slaals-

beiang' (onder velerlei benamini;, van al<>emecn welzijn, volks-

heil, nalionaal gelnk) moet hel. iieiliysle en dicühaarsto Icnoller

worden gcbra<^l. Lc mini jxMic boven al! Aan de menschen

meer «gehoorzaam dan aan God, is hel onverlet Gode gehoor-

zaam te zijn , in zoo ver namelijk als zijn wil niet in tegenspraak

is met volkswil en staatsbelang.

Dit is het wezen van dergelijken staat en de natunr van het ge-

zag (*). Maar, vraagt gij, hoe is hel mogelijk dal ecne leer

waaruit deze willekeur ontspruit , als theorie der vrijheid uitge-

bazuind is'? welke waarborgen zijn er, dat deze concentratie,

deze suprematie, die zich boven al wal God genoemd wordt,

verheit, niet ter vei'drukking worde misbruikt? Welke waar-

borgen'? ieder apologist der revolutie-leer zal hel u zeggen.

Hel geheele systema is een zamenslel van waarborgen. Let

slechts op den populairen oorsprong van alle maglen. liet is

de algeheelhcid der burgers van wie de slaalswil uitgaat,

(*) Daarin , niet in wat onherroepelijk voorbij is, ligt. het gevaar voor onzen

tijd. „Ce qu'on est convenu d'appeler randen régime a péri sans retour;

mais les hommes n'étant plus que des unités égales, sans force quand elles

sont isolccs et toute-puissantes quaud elles s'additionnent au bout les unes

des autres, cliacun sc trouve sans dufense devant l'omnipotence capricieuse

d'une majorité . . . Ainsi se formc pen a peu, au ceutre de cliaque uation

un être abstrait et gigantesquc qu'on appelle VEtat ... Si l'on me dit

qu'au sein d'une natiou populeuse, comblée de tous les biens de la civili-

sation nouvelle, l'universalité des suffrages populaires vient de créer une

dictature, et qu'un pouvoir, parti d'en bas, va se dresser devant moi avec

l'éuergie de l'unité, ceutuplée par la puissance du nombre, je frémis et

je sens que c'est la la puissance enuemie a qui la conscience et la dignité

humaines out a disputer I'avenir." Albert de Broglie
,

Questions de relüjion

et d'histoire (1860), I. p. xii, svv. — La vraie cause des révolutions est

la noüon de Vêlat ... Ou ne sortira de l'ére des révolutions qu'en réfor-

inant cette idee ; or on ue rcforme l'idée de l'état qu'en la corrigeant

par l'idée de la liberté." Renan. — Uitnemend; maar geen ware vrijlieid is

verkrijgbaar voor wie het ideaal der Meuschheid in de plaats van den

levenden God stelt. Hierboven, blz. 185.]



die op hel staatsgezag- regt heeft, die zich zeiven beheert,

wier vrijheid en autonomie het levensbeginsel is van den

staat, wier goedvinden de hoogste wel is; terwijl elk aan

wien eenige magt is toebetrouwd en die zich daarvan ter ver-

korting van de volkssouvereiniteit zou willen bedienen, door

de vrijheid van verkiezingen, van drukpers, van publieke

meening in toom gehouden, of, waar het noodig is, bedwon-

gen en gestraft wordt.

Deze geruststellende verzekeringen zijn niet verstoken van

liefelijken klank, doch er blijft evenwel eenig bezwaar. De

kracht van deze waarborgen ligt in de onderstelling van

eenheid en deugdelijkheid en i'egelmatige vorming van den

algemeenen wil; eene hypothese welke wederom twee onder-

stellingen, beide even betwistbaar, ten grondslage heeft. De

eene, dat de mensch van nature goed is, dat de voortref-

felijkheid van zijn aanleg enkel door bijgeloof en verdrukking

onkenbaar gemaakt w ordt , en dat de verbreking zijner banden

hem met snelle vaart de volmaaktheid ook in het staatswezen

zal doen bereiken. De andere, dat er vormen kunnen uitgedacht

worden, waarinwerkingen tegenwerking zoo juist is berekend,

dat kwaadwilligen , uit zelfzucht , tot eensgezindheid worden ge-

drongen. Wilt gij weten wat het ideaal is van den beroemden

Kant? Volgens hem behoort de staatkunde eene zóó kunst-

matige ineenvlechting der bijzondere belangen met het welzijn

van het geheel te bewerken, dat er, zelfs in eene maatschappij

van booze geesten, door welbegrepen eigenbelang, orde, rust,

en een engelachtige harmonie der duivelen bestaan zou

') „ Le grand sopliiste de Konigsberg a dit très-conséquemment
,

que

mcme un Etat tont composé de démons pourrail subsisier en paix
,
parceque

cliaque démon voudrait du moins avoir des garanties contre les autres.

II ne s'agirait, dit-il, que de trouver une organisation qui ne permit a

aucun d'eux de nuire aux autres ; mais il a oublié de nous donner le

plan de cette maehine." Von Haller.
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Wuniieoi' wij liel bckooilijkc rijk d<!r vvillokourij^o liypollic-

sen vorlatcri voor don meer veilif>eii bodem van stellige

waarheid , blijkt terstond de onmogelijkheid der verwezenlijking'

van deze beloften. AVij Christenen weten dal de menseh uit

zich zeiven geneigd tot het kwaad is
;
wij weten dat de vorm

door het wezen en niet het wezen door den vorm bepaald

wordt, zoodat elke staatsregeling nut ol'oidieil sticht, naarmate

der beginsels waardoor zij leeft. Men spreekt van de volks-

souvereiniteit, maar wat wordt ze'? wij zagen het reeds. Het

bestaande wordt ten onderste boven gekeerd, het regt vertre-

den, de maatschappij gesloopt; eene staatsmachine, met toestel

van buizen en trechters, ter opvoering van den Algemeenen

Wil naar het centrum , georganiseerd ; niet met eenstemmig-

heid van overtuiging, wél met overmagt en geweld. De eerste

zorg is, in den drang des oogenbliks, het ondersteunen van

hen die de tolken, de voorstanders, de uitvoerders van den Al-

gemeenen Wil meenen, of althans beweeren te zijn. Zoo ge-

raakt weldra, door verwarring en strijd, alles (om niet uit

een te vallen) in omgekeerde verhouding. „La souveraineté

du peuple a deux faces. Si vous la considérez dans sa for-

mation, elle élève tous les individus, elle en fait des mem-

bres du souverain. Si vous la considérez dans son application,

elle les écrase, elle les anéantit. Personne n'a de droits vis-

a-vis du droit émané de tous Des deux faces de la sou-

veraineté du peuple, on en efface une. La formalion disparait.

Son application subsiste" '). De volkssouvereiniteit is, in de

toepassing, beurtelings bij elke factie, welke zich boven het

souvereine volk verheft. Het Bewind verneemt niet, maar

maakt bekend wat de Algemeene W^il voorschrijft. De Centra-

lisatie is een ijzeren net over de bevolking gespreid; duizend-

voudig zamenstel van snaren, dat eiken burger bereikt, elk

') DeGaspariu, I/dérëU généraux du Prolestanüsme Frauijain (Pms \%-^'è).



eerbiedwaardig medelid van liet Souvereine Yolk , in hel gioot

marionettenspel, doet draven en dansen op de maat van het

Algemeen Bewind. Het volk heeft zaakgelastigden, maar deze

mandatarissen, onder de dubbelzinnige uitdrukking van Re-

presentanten, gaan te werk, als ol' de souvereiniteit op hen,

het eigendom op den rentmeester, overgedragen was. Zoo

doet elke partij die in de wetgeving de overhand verkrijgt;

elk bewind verheft zich boven de wetgeving; elke despoot

maakt van de twisten in het bestuur en van de zucht naar

orde, ter vermeestering der oppermagt, gebruik. Allen achten

zich hiertoe geregtigd en verpligl, wegens den drang dei-

omstandigheden, om het revolutie-beginsel te behouden, of

om de verwarring te stuiten waarmede het vergezeld gaat.

Zoodanig is van den vrijheidsboom de voedzame en geurige

vrucht. Dit despotisme der vrijheidsleer, dit absolutisme van

den staat, a. vernietigt de individuele vrijheid; b. doet de

politieke vrijheid te niet gaan ; c. kent geene grenzen ; d. is

met vaderlandsclic en nationale belangen in strijd; e. is onver-

nietigbaar, zoolang de revolutieleer niet uitgeroeid wordt.

a. Het vernietigt de individuele vrijheid; regtens, om het

aangenomen beginsel. De maatschappelijke vereeniging zelve,

door de valschc wijsbegeerte gevormd, is haar graf. De staal

heeft over den geheelen mcnsch onvoorwaardelijke beschikking.

Al wat hij bezit, heeft hij ter leen; eigendom en leven zijn

voorwaardelijke giften. Er zal genot van vrijheid kunnen zijn

,

regt op vrijheid bestaat niet ; het kan den meester behagen de

zwaarte van den keten te verligten , doch er is een gewettigde

toestand van politieke slavernij.

Wilt gij zien hoe vernietiging der vrijheid tot het wezen

der vrijheidstheorie behoort, geeft dan acht op de hoofdbe-

ginselen van alle revolutionaire staatkunde, als in een kort



l)(>^ri|) on Gatccliisnins der YcrlicliUng , iii do verldnrini^cii der

rer/lcn van men.ich en burger, zamcngclrokkcn ; een kunstgc-

^\^0(•ht telkens, waarbij men nooit bedoeld heeft deze leerstel-

lingen in ongunstig' daglicht te brengen. Welnu ! daargelaten dat

zoodanige grondwet der grondwetten aan gedurige ter zijde-

legging zal blootgesteld zijn, in elk dezer stukken, gelijk in

elke staatsregeling die er op gebouwd is, gaat dc kracht van

iedere belofte, reeds door de wijs waarop zij uitgedrukt wordt,

1c niet. Ik laat een man spreken van ongemeene bekwaamheid

,

van nabij mot de fransche revolutie bekend , aan wiens omgang

en voorlichting Mirabeau, niet dc meesterlijke trekken zijner

aangrijpende voordragt, maar wel den zakclijkcn inhoud van

vele zijner redevoeringen te danken gehad heeft; den scherp-

zinnigen gcneefschcn publicist Dumont. Ilij zal u loonen, in de

gelijkheid, in de vrijheid, in hot regt van eigendom, in de vrije

drukpers, in de godsdienstvrijheid , hoe de hooggeroemde Ver-

klaring der Assemblee Constituante in 1789, reeds bij de

afkondiging zelve van het regt, de kracht en betcekenis van

het regt weggecijferd heeft.

Gelijkheid. — „ Les distinctions sodales ne peuvent être

fondées qne sur Vutililé commune. — C'est ici un pas retro-

grade, une rétractation frauduleuse. Les législateurs avaient

senti confusément qu'ils venaient d'établir l'égaUté dans toute

sa plónitude. Que font-ils maintenant? Ils viennent parler de

distinctions sodales, oubliant qu'ils ont aboli toutes les dis-

tinctions."

Vrijheid. — „ Les bornes de Vexercice des droits naturels

ne peuvent être déterminées que par la loi. — Des bornes

!

il y a un moment que ces droits étaicnt illimités et impre-

scriptibles. Vous me parlez d'une liberté qui était mon droit

naturel, et vous me dites maintenant que c'est a la loi seule

a rcgler l'usage de ma liberté. Vous m'avez trop donné et

vous m'ótez trop. Vous avcz commencé par établir mon in-



tlt'ïpciulaiice absoluc, et vous ino replacez dans uno dépen-

dance totale."

Eigendom. — „La propriélé étanl nn droil inviolable et

mcré, nul ne peut en étre privé, si ce n'est lorsqne la né-

cessité pnhlique... Vexige évidemmeniy — Niemand, maar

wel, als het noodig is, iedereen mag er van worden beroofd.

„ II est manifeste qu'il s'agit de convenance et non de

nécessité."

Vrijheid van drukpers. — „ Tont ciloyen peut parler, écrire

impmner, sauf d répondre de Uabus de cetle liberté. — Qu'en-

lendcz-vous par abus de liberté'? Voila ce qu'il fallait défmir.

Jusque-la je ne sais ce que vous me donnez, vous ne Ie

savez pas vous-mêmes. Tout exercice de liberté qui déplail

a ceux qui ont Ie pouvoir, passé a leurs yeux pour abus.

Quelle est donc la sécurilé que vous donnez a la nation

contre les législateurs futurs? Vous dites, voila une barrière

qu'ils ne pourront pas franchir, mais vous déclarez en

nième lemps qu'il leur appartient de mettrc la barrière ou il

leur plait."

Godsdienstvrijheid. — Nul ne doit étre inquiété pour ses

opinions même religienses, pourvu que leur manifestation ne

trouble pas Vordre public établi par la loi." — Publieke orde,

die op een atheïstisch beginsel berust, wordt door verkon-

diging van den levendigen God verstoord of bedreigd. Ook

hier ziet men hoe de redactie zelve der veelbelovende formulen

de nietsbeduidendheid verraadt. „Ce qu'on accorde n'est

accordé qu'a une condition qui peut sans cesse l'anéantir.

Troubler Vordre public qu'est-ce que cela signifie? Louis XIV

n'aurait pas hésité a faire passer cette clause dans son Code.

La loi sous son règne excluail sévèrement l'exercice de toute

autre religion que la sienne, et défendait la publication de

tout écrit en faveur de la religion protestante. Aurait-on pu

violcr la loi sans trniib/er Vordre public?"



m
Dit is licl lol des Droits mpresa'iptihles , inviolahles, sacrés.

Deze rej^tcn, zoo het heet, boven bereik van het bewind,

zijn de speelbal van elk gouvernement ('). Wat de ecne

hand geeft, ontneemt de andere hand. De viijheden worden

vertoond, niet verleend. Alles wordt vergund met ecne alvcr-

nietigende clausuul; alles, voor zoo ver den staat, den col-

lectieven despoot, welbehagelijk is. Gij herinnert u de ergernis

van het voor zoo verre onzer kerkelijke twisten ; de dubbel-

zinnigheid die zich aan de Belijdenis in schijn onderwerpt en

inderdaad onttrekt. Zoodanig qudtenus hebben wij ook hier.

De wetgever verscheurt de banden die hij legt. Ik erger mij

niet dat de regten beperkt zijn ; dit ligt in de natuur zelve

van ieder regt; de grond mijner klagt is, dat, vroeger door

onveranderlijke wetten en inzettingen Gods omschreven en

bevestigd, zij nu afhankelijk zijn van het goedvinden van den

staat, van den wil der veranderlijke menschen , en dat zij dus

in het wezen der zaak, te niet gaan. Vrijheid , voor zoo ver het

mogelijk, nuttig, wenschelijk is; voor zoo ver het staatsbe-

lang vergunt; voor zoo ver het met de omstandigheden ver-

eenigbaar is; vrijheid, volledige vrijheid, voor zoo ver uw

opperheer, de staat, toestemming verleent; vrijheid, voor zoo

ver zij strookt met de belangen en eischcn en wenschen en

grilligheden van hen die over u gesteld zijn. Onbeperkte vrij-

heid wordt beloofd; en, bij de uitkomst, is niet vrijheid , maar

beperking onbeperkt. Volledige vrijheid, met ééne restrictie,

doch waarmeê al wat geschonken werd, ontvalt. Volledige

vrijheid, behoudens volledige slavernij. — Sommige schrij-

vers uit later tijd, bijv. Benjamin Constant en Guizot, hebben

een behoedmiddel gezocht in la doctrine de Vindividualisme

;

bewerende dat er regten zijn zoo gewigtig, zoo heiUg, zoo

(*) [„ Priuciples
, by wliich they flatter the people with the possessiou

of the theoretical rights of man, all of wliich tjipy vitiate and violate in

practice." W. Pitt.]



m
iiiiiii>- zamcngevlorhtcn mei den aard en d(! besleniniin^r tl,.,-

nienselielijke natiinr, dal zij hchoorcn te worden onlliokkeii

aan de opperniai-t van den slaat. AUezins waar; jammer dal

zij niet tevens geloond licbbcn hoe men die regten aan den

staal welke er beslag op gelegd beel'l, weder ontwringt.

Elke loevlugl is ijdel legen hel verband van gevolgtrekking

en beginsel. Alleen hart en geweien zijn voor hel staatsgezag,

heilig niet, maar, zoo lang ze zich niet uiten, onbereikbaar;

elk betoog omtrent de billijkheid en onschendbaarheid van

regten en vrijheden lijdt schipbreuk op de eenvoudige rede-

nering, zonder welke de revolutionaire staal geen bestendigheid

en zelfs geen aanwezen heelt; op do stelling waarmee Rous-

seau begint; er is eenmaal overgille van de staatsburgers

aan den staat geschied.

Van den kant der vrijzinnigen werd aldus deze belangrijke

wijziging vermeld. „Aux droits de l'homme invoqués jadis

contre la cour, on opposa les droits de l'individu, si sou-

vent sacrifiés par la société. La doctrine heaucoup plas pro-

fonde de U individiudimie devinl la base de la nouvelle polUique

rationnelle. L'individu fut en quelque sorte créé élément vivant

de la cité, obéissant aux lois qu'elle lui impose, maïs n'en

reconnaissant d'absolues que celles rjui sont jusles; se sou-

mettant a loutes les souverainetés , mais n'acceptant comme

légitime qm cclle de la Raison" (*). Hierop antwoordt de

la Mennais: „Tant que la puissance publique contient les

résistances particulières , force est bien aux individus de se

(*) [„La souvcraineté de la justicc, de la raison, du droit, c'est la Ie

principe qu'il faut opposer a la souvcraineté du peuple; et celle-ci se re-

tirera tót ou tard devant une doctrine qui satisfait pleineinent aux inten-

tions véritables comme aux besoins légitinies de la société." Zoo schreef

Guizot in 1821. Eén dag, céu oogcnblik heeft hem proefondervindelijk

geleerd wat de souvereiniteit der rede , tot behoud van een troon en tot

heil eener natie, tegen de volkssouvereiniteit en haar ontwikkeling vermag.

Gr07)Jwetherz. ni. Ecimgezimlh. blz. 3 +3
,

vgg.].
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soumeltre aux lois, aux souvcrainclés clal)liüs. Mais il «'ai^il

de savoir s'il en est de légitimcs ou qui aicnl dioil de eoiii-

mander Tobéissance. Or, seloii la plülosopliie du siècle, point

de souvcraineté légilime que celle de la raison. Et coniiiie,

en mème temps, cette philosopliie ne rcconnait de raison

que la raison individuellc , dono aussi point de souveraineté

que la souveraineté individuelle , cliarun est souverain de

soi-mêine dans Ie sens absolu du mot. Sa raison voila sa loi,

sa vérité, sa justice. Prétendre lui imposer un devoir qu'il

ne se soit pas auparavant imposé lui-mème par sa pensee

propre et sa volonlé , c'est violer Ie plus sacré de ses droits

,

celui qui les comprend lous ; c'est commettre Ie crime de

Icse-majeslé individuelle. Donc nulle législation, nul pouvoir

possible; et la mème doctrine qui produit l'anarchie des

esprits, produit encore une irrémèdiable anarchie politique,

et renverse jusque dans ses premiers Ibndemens la société

humaine."

Vernietiging' der vrijheid bestaat onder alle vormen van het

revolutionaire beginsel. Het alvermogen der volks-souvereiniteit

is een doodelijk wapen, waartegen de vrijheid door geenerlei

verdeeling of regeling der magten behoed wordt. Benjamin

Constant schrijft: „Lorsqu'on établit que la souveraineté du

peuple est illimitèe, on crée et l'on jette au hasard dans la

société humaine, un degré de pouvoir trop grand par lui-

mème, et qui est un mal, en quelques mains qu'on Ie place.

Confiez-le a un seul, a plusieurs, a tous, vous Ie trouverez

également un mal. Vous vous en prenez aux dépositaires de

ce pouvoir, et, suivant les circonstances , vous accuserez

tour a tour la monarchie, l'aristocratie , la démocratie, les

gouvernemens mixtes , Ie systéme réprésentatif. Vous aurez

tort, c'est Ie degré de force et non les dépositaires de

cette force qu'il faut accuser. C'est contre l'arme et non

conlre Ic bias qu'il 1'aut sévir. Aucunc organisation politique

IC



iiP peilt ('caiier Ip (laii|;t'r. Vous avez beau diviser les pouvoirs;

si la sornnio totale du pouvoir est illimiléc, ces pouvoirs divisés

n'out qu'a fermer une coalilion, et ie despotisme est sansremède.

Ce qui nous importe, ce n'est pas que nos droits ne puissent

être violés par tel pouvoir, sans l'approbation de tel autre,

mais que cette violalion soit interdite a tous les pouvoirs. 11

ne suCfit pas que les agents de Texécution aient besoin d'invoquer

l'autorisation du législatcur, il faut que Ie législateur ne puisse

autoriser leur aclion que dans leur sphère légitime. C'est peu

que Ie pouvoir exécutif n'ait pas Ic droit d'agir sans Ie con-

cours d'une loi, si l'on ne met pas de bornes a ce concours,

si l'on ne déclare pas qu'il est des objets sur lesquels Ie légis-

lateur n'a pas Ie droit de faire une loi C'est la ce qu'il

faut déclarer, c'est la vérité importante, Ic principe éternel

qu'il faut élablir."

h. Het verlies der burgerlijke zal welligt door aanwinst in

politieke vrijheid worden vergoed? — Twijfelachtige vergoe-

ding voorzeker. Want elke staat waar de burgerlijke regten

verzekerd zijn, is verkieslijk boven een toestand, schatrijk

aan politieke regten, terwijl, in eigen kring geen vrije levens-

feer vergund wordt. Doch hoedanig is de politieke vrijheid die

dergelijk staatsregt ons geeft? Alle burgers zijn mede-regenten,

ieder is integrerend deel der volkssouvereiniteit (*). Dit is ver-

eerend (**), maar, zoo dikwerf men tot de minderheid be-

hoort, is het voorregt gering. Zonderlinge vrijheid, welke op

het despotisme der meerderheid uitloopt. Dit is niet te ver-

(*) [Over den aard en waardij van dit medelidmaatseliap, zie Toelichting

van de spreuk der Revolutie in mijne Verspreide Geschriften, I. blz. 262 , vgg.]

(**) [Vergeet evenwel niet dat men, ter besclierming ook \ s^n burgerlijke

regten, politieke vrijlieid belioeft. „Les libertés civiles sont des libertés

désarmées dont les institutions politiqiies sont les défenses naturelles et né-

cessaires.'" A, de ]5n)glie, I. 82.J
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mijden. Volkomon en vooi'lduieiKJo eenslemmiglieid is ondenk-

baar, en wanneer nu de wil der meerderheid drijfveer van

hel gezag- is, zou dan de minderlieid in de overmagt der

tegenpartij reden van tevredenheid en waarborg van ge-

luk bezitten? Wordt de verdrukking behagelijk, omdat zij

van het goedvinden der meerderlieid uitgaat? Ook ditmaal heeft

Benjamin Constant geen ongelijk: L'assenliment de la ma-

jorité ne suffiL nullemcnt dans tous les cas pour légitimer

ses actes: il en existe que rien ne peut sanctionner : lorsqu'une

autorité quelconque commet des actes pareils, il importe pen

de quelle source elle se dise émanée, il importe peu qu'elle

se nomme individu ou nation; elle serail la nation enliére;

moins Ie citoyen qu'elle opprime, qu'elle n'en serail pas

plus légilime. " Ik ga verder en vraag: zal het gezag, in

revolutionairen zin, het eigendom der meerderheid, altijd of

doorgaans, in haar bezit zijn? Geenszins. Waar de revolu-

tieleer ingang gevonden heeft, is strijd, niet slechts van twee

hoofdpartijen , van den heftigen en den gematigden vooruitgang

;

elke partij is in onderdeden verdeeld, in schakeeringen van

denkwijs en bedoeling; de bevolking is in pohtieke meeningen

verbrokkeld. Er is dezelfde anarchie der minderheden, dezelfde

onmogelijkheid om een algemeen gevoelen te formuleren

,

waarvan ook in onze dagen menige representatieve vergadering

treffende afspiegehng loont. Er is telkens, ter doorzelling, ter

doordrijving, eene minderheid, die de overige minderheden

(te zamen somtijds de overgroote meerderheid) aan haar fysieke

of morele overmagt onderwerpt. Het is altijd eene fractie, eene

faktie, eene coterie, een veelvermogend individu, un homme-

pouvoir, die het souvereine volk vervangt.

Ondanks wissehng van regeringsvormen en regenten , zal de

opperregent, de souverein zelf, het volk, aan den dubbelen

band van revolutionaire constitutiën en van revolutionaire over-

heden woi'den gelegd.
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r. Dil al)soliitismc is grenzenloos. Vroeger was de oppermagt

begrensd, door corpora'tiën en slenden, door beperktheid van

eigen hulpmiddelen, door de onmogelijkheid om ten eigen nutte,

op eigen naam, al te groote offers van den onderdaan te

vergen. In den revolutionairen staat valt elke beperking weg.

,, Nous avons détruit les existences individuelles qui pouvoient

lutter séparément contre la tyrannie, et je vois Ie gouvernement

qui hérite seul de toutes les prérogatives arrachées a des families,

a des corporations ou des hommes" '). Regelmatige wederstand

is er niet meer. Zelfs een kortstondig, zwak en wankelbaar

gouvernement heeft, zoolang het staande blijft, om de ver-

nietiging van het historische zamenstel der maatschappij, onbe-

rekenbare kracht. Alles is uiteengescheurd of effen, wat vroeger,

door uitstekendheid of vastheid, steun- en middenpunt ter

handhaving van wettige regten en vrijheden gaf. Dit staats-

gezag heeft overvloed , waar de wettige magt dikwerf gebrek

had. Immers beschikt het over het gansche volk , over lijf en erf.

De staat is in het bewind gecentraliseerd, geconcentreerd.

„L'Etat c'est moi," heeft hier wat meer te beduiden dan onder

Lodewijk XIV -). — De staat ben ik! kon een vorst of eene

souvereine corporatie zeggen, voor zoo ver aanwezen der

dynastie of voortduring der gemeenschap levensvoorwaarde

van monarchie of republiek was. „L'État, c'est moi," zegt

het revolutionair gouvernement; omdat niets van wat onder

zijn bereik en geweld valt, eigen bestaan, of regt, of vrijheid,

of wil heeft. Ook gaat het revolutionair gezag niet op eigen

naam, maar in naam van het souvereine volk te werk. Al wal

het verrigt, al wat het vraagt, is ten algemeenen nutte, tot

heil en zegen van het volk. liet heeft , ter bemanteling van de

meest hatelijke zaken, de meest liefelijke woorden beschikbaar.

') üe Tocquevillc, de la Démocratie en. Amérique.

Hifi boven , blz. 67.
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d. Dit absolutisme is nicl alle vadedandsche en nationale be-

hingen in strijd.— Zoo de revolutieleer een hoorn des overvlocds

beell, liet is ook ditmaal een hoorn die enkel belolle, teleur-

stelling en rampzaligheid uitstort. Altijd de belofte op den voor-

grond
,
altijd de vervulling in het verschiet. Altijd Tantalus die

,

met het water aan de lippen
,
geen druppel Ier lafenis erlangt

Altijd Sisyphus, aan wien de steen, met onbesehrijfelijken arbeid

opgewenteld, ontrolt, als nagenoeg de top bereikt is. Nooit

zoo veel verdrukking als sedert vrijheid , nooit zoo veel vervol-

ging, als sedert verdraagzaamheid aan de orde van den dag is.

Aan de woorden natie en vaderland geen gebrek. Maar wat is

natie, wat beteekent vaderland, wanneer men de banden

vernietigt der eenheid van geschiedenis, godsdienst, zeden,

gewoonten, beginsels, tusschen het voorgeslacht en de nako-

melingschap? (*) Weinig baat het den naam van vaderlandsch

en nationaal te geven aan revolutionaire beginsels , aan revolu-

tionaire belangen, aan revolutionaire vrijheden, aan revolu-

tionairen burgerzin. Van volksverlichting zal men gewag maken,

waar de godsdienst op den achtergrond raakt, en er, bij

schemerlicht in het verstand , duisternis in het hart is. — Wei-

bezien, wat is de natie? een zielencijfer. Wat is het vader-

land? een bundertal (**). Wat is de staat? het pay^/egfa/ binnen

(*) [„Die Begriffe Vaterland, Natiou, bei welclien der Meusch schoii

iu eiueni iiiclitgewüblten Verbande ersclieint, haben keine Stelle iu dieser

Rechtslehre." Stahi, I. 280 Ferspreide Geschr. I. 194, vgg. 299.]

(**) [Verwarring van volksgeest en burgerzin, van vaderland en staat, alsof

zamenwringiug onder constituliouelen vorm met de eenheid vau liistorischen

oorsprong en van natioualen wasdom gelijk stond. Dit is „ Tidce revolutio-

naire et despotique par excellence. Un peiiple n'est point une immense ad-

dition d'hommes , tant de milliers , tant de millions
,
coniptés dans un certain

espace de terre, et tous conteuus et représentés dans un cliiffre unique qn'on

appelle tantót un Roi , tanlót une Assemblee. Uu peuple est un grand corps

organisé, formé par l'union, au sein d'une même patrie, de certains éléments

sociaux qui se forment et s'organisent eux-mêmes naturellement, en vertu

des lois priniitives de Dieu et des actes libres de riioinine." Guizot.— „Eigen-



(Ion kiiiii; der kiesbevoegden beperkt. De grondslag der bur-

ger-maatschappij is het stemregt (*) en het eenige cement der

zamenleving is het geld. De bevolking wordt in al dan niet kies-

bevoegden, in rijken en armen, in gegoeden en proletariën,

verdeeld ; zelfs de naam van volksmassa is een teeken van

hoogmoed en verachting. Niet onjuiste benaming even-

wel; want rangen en standen zijn het maatschappelijk ge-

beente, en wat zou er, wanneer dit verbroken is, anders

dan een levenlooze klomp, eene massa overig zijn? belasting-

schuldigen en dienstpligtigen ter leverancie aan het bewind ').

Ook hier mag van de revolutionaire theorie, gevaarlijke ver-

leideres, bij het gevlei harer lippen, gezegd worden; „haar

wegen zijn wegen des grafs, dalende naar de binnenkameren

des doods."

lijk keut liet liberalisme geeu volk dau het souvereine volk, het zoogenaamde

vrije volk , dat ineu door politieke vormen in bedwang houdt. Wij daaren-

tegen zijn altijd aan de Natie gedachtig, wier leven zich in den staatsvorm ,

zoo deze waarlijk nationaal is ,
openbaart. Volk eu natie. Natie in liberalen

zin is eigenlijk ondenkbaar. De etymologie van het woord Nalie is er het be-

wijs van. De liberale staat wordt nooit uit het volksleven geboren
,
altijd door

den grondwetgever getnaakl." Parlem. Fragm. blz. 56. — Over aard cu strek-

king van den liberalen staat, zie hierboven blz. 233.J

(*) [De Natie wordt regtens overgeleverd aan de willekeur der meerder-

heid van het kiesbevoegde personeel. Het volk achter de kiezers is niet in tel.

Narede, blz. 11!)— 125. Evenwel dit niet stemgeregtigde volk, al politi-

seert het niet, lijdt. — Niet door het algemeeue stemregt, maar door eer-

biediging van al wat regt is, bouwt men o^Jiationalen grondslag. Maar, zegt

men, de volkswil, of de wil desgenen die zich voor het volk uitgeeft, maakt

nationaal wat deze representatie of representant voor nationaal uitvent.]

") Zoo is er „eine Verwandlung des Volkes in jenen unorganischeu

Teig, den der Wille der Gewaltigen beliebig in diese oder jene Form gieszt

und welcheu Bonaparte, ein groszer Meister der absolutistisch-revolutionaren

Staatskunst, sehr richtig in die matière contribuable und conscriptible ein-

theiltc." Berliner Politisches Wochenblatt , 1832. — [Over de nationali-

teiten zonder hooger beginsel, zie Nationalité religieuse (Amst. 1807),

p. 10, SVV.]
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e. Dit absolutisme is onvernietigbaar, zoo lang niet lot de

oppermagt Gods, alleen genoegzamen waarborg der vrijlieid,

wedergekeerd wordt. Voor de vrienden der revolutie-leer zijn

dwang en geweld onmisbaar, om den voortgang der pi'aktijk,

hetzij te verhaasten, hetzij te matigen en te sluiten. Voor-

loopige toestand sleehls, een tijd van overgang, totdat theorie

geïdealiseerd zij ; totdat . . . maar, vermits de verwezenlijking niet

mogelijk is, wordt de termijn voor een meer regelmatig beheer

aan het ad calendas Graccas gelijk; dot heugelijk oogcn-

blik komt nooit, zoo dat de despolieke natuur van het gezag

onder den naam van provisioneel, bestendig aanwezen ver-

krijgt. Er kunnen velerlei revolutiën zijn
;
verplaatsing van

het gezag; wijziging en schakeering in den regeringsvorm;

des révolutions gonvernementales dans la Révolulion ; doch

na sociale omwenteling wordt sociale restauratie vereischt

;

ondenkbaar, wanneer ze niet met de erkenning van Gods

souvereiniteit begint. La Mennais schrijft: ,,Dès qu'on n'admet

qu'un pouvoir humain , on consacre la servitude : dés qu'on

rejette la Loi divine, on rejette tout principe de justice obli-

gatoire , et l'on consacre la tyrannie : dés qu'on sépare

l'ordre politique de l'ordre religieux, on se privé de toute

garantie imaginable contre l'arbitraire On voil ici pour-

quoi Ie libéralisme, éminemmenl social, en tant qu'il veut

la liberlé, est néanmoins, a cause des doctrines qui l'éga-

rent, destructeur par son action. II repousse Ie joug de

l'homme, Ie pouvoir sans droit et sans régie; il réclame

une garantie contre l'arbitraire qui óte a l'obéissance sa

sécurité : rien de mieux jusques-la ; mais
,

séparé de l'ordre

spirituel, il est contraint de chercher cette garantie si dé-

sirée, oü elle n'est pas et ne peut pas être, dans des

formes matérielles de gouvernement. Le vice qui Tirrite et

l'inquiète est inhérent a la nature du seul pouvoir qu'il

veuille reconnaitre. 11 le renverse aujourcriiui par un motil'



(|ui rol)ligc a lenvciser dcniain celui (lu'il auia mis a sa

plaoc; et ainsi sans lin el sans repos" (').

Zoo heb ik u de natuur van het staatsregt, zoowel der

openbaring nis der nieuwere wijsbegeerte, getoond. — Om u

Ie doen zien, dat op de wijslieid onzer eeuw, waar zij den

oorsprong ook des wetenschappelijken levens miskent, toe-

passelijk is: „Gij zegt: ik ben rijk en verrijkt geworden,

en heb aan geen ding gebrek! en gij weet niet, dat gij zijt

ellendig , en jammerlijk , en arm , en blind , en naakt." —
Om u te doen opmerken dat bet dreigend woord behartiging

verdient: „Ik zal uwe geregtigheid bekend maken, en uwe

werken, dat zij u geen nut doen zullen: wanneer gij roepen

zult, zoo laat ben, die van u vergaderd zijn, u redden! docb

de wind zal ben allen wegvoeren, de ijdelheid zal hen weg-

nemen!" — Om u en mij zeiven te leeren waar de bron

onzer eenige wijsheid, waar de grondslag van onzen eenigen

roem ligt: „Er is geschreven: Ik zal de wijsheid der wijzen

doen vergaan , en het verstand der verstandigen zal Ik te niet

maken. Heeft God de wijsheid dezer wereld niet dwaas ge-

maakt? doch wij prediken Christus, den gekruisigde, den

Joden wel eene ergernis, en den Grieken eene dwaasheid;

maar hun, die geroepen zijn, beiden Joden en Grieken,

Christus, de kracht Gods, en de wijsheid Gods. Want het

dwaze Gods is wijzer dan de menschen, en het zwakke

Gods is sterker dan de menschen ; maar uit Ilem zijt gij in

Christus Jezus, die ons geworden is wijsheid van God, en

regtvaardigheid , en heiligmaking, en verlossing; opdat, gelijk

geschreven is: die roemt, roeme in den lieer!"

(*) [Zoo meii vrijheden wil, is liet vóór alle dingen noodig dat zij met de

ware vrijlieid in verband staan. De ware vrijheid is die weli<e niet in stelsel-

matige losbandigheid haar levenskracht zoekt, en die begint met onderwer-

ping aan de welteu waarmeê het aanzijn en de welvaart van staat en maat-

fccliajipij in onafscheidelijk verband zijn. Groiidwelherz. en, Eemg. blz. 188.]
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EERSTE TIJDPERK.

VOORBEREIDING.

Hel slandpunl onzer beschouwing is dat van den Christen,

die nergens in begeert te roemen dan in Christus en dien

gekruist; die, in godsdienst, zedehjkheid, en regt, in huis-

gezin of staat, geen wijsheid of waarheid erkent, welke niet

met onderwerping van hart en verstand aan de Openbaring

begint; die, ook in de historie, niet enkel, met den deïst, de

leiding eener Voorzienigheid opspoort en opmerkt, maar,

aan de belijdenis van het Evangehe met vastheid van over-

tuiging getrouw , in de kofnst en in de zegevierende terugkomst

van den Heiland de oplossing der raadsels van de geschiedenis

der menschheid erkent en te gemoet ziet; de verschijning

van den Zaligmaker lief heeft, omdat hij daarin, met den

historieschrijver von Muller ontwaart „l'accomplissement de

toutes les espérances, Ie point de perfection de toutela philo-

sophie, l'explication de toutes les révolutions, la clé de toutes

les contradictions apparentes du monde physique et moral,

la vie et l'immorlalité " ').

„Een iegelijk, gelijk hij gave ontvangen heeft, bediene hij

ze aan anderen, als goede uitdeelers der menigerlei genade

van God." Na den arbeid dien ik aan de geschiedenis besteed

') Beschouwingen over Geschicdenk en Staatsregt, blz. 99— 171 (2" druk,

biz. 47- -76).



hel), ware liel oiiveranlvvooi'delijk ook vooi' nilj, zoo ik Uians

niet van de waarheid, die in Christus is, getuigenis gaf, door

hel betoog dat de geschiedenis der laatste zestig jaren, in

de uitgietingen der boosheid, de vrucht en openbaarwording

van stelsehTiatig ongeloof geweest is.

Wij maken nu niet het levensverhaal der revolutie, in de

vijf reeds aangewezen tijdperken, een begin. Zie hier eenige

hoofdlijnen, telkens daarin openbaar.

a. De Revolutie is eenig in haar soort; b. had, regtstreeks

of zijdelings, op de gansche christenheid invloed; c. ver-

nietigt de grondslagen van het regt ; d. werd nooit volledig ten

uitvoer gelegd; e. heeft, in schijnbaren strijd der vornnen,

steeds haar eigenaardigheid behouden;
f.

vond geen legen-

kanting dan in eigen boezem
; g. verliest tegenover het Evan-

gelie haar kracht.

a. De Revolutie, in theoretischen oorsprong en loop, is met

geene gebeurtenissen van vroeger lijd vergelijkbaar. — Wis-

seling van regenten, verplaatsing van gezag, verandering van

staatsvorm, politieke twist, menigerlei verschil van geloofs-

overtuiging hebben, in omvang en beginsel, niets gemeen met

eene sociale omwenteling, wier natuur tegen elk gouverne-

ment ,
tegen elke godsdienst gerigt is ; met eene sociale of

liever nog antisociale omwenteling, die zedelijkheid en zamen-

leving ondermijnt en verwoest; met eene anli-christelijke

omwenteling, wier hoofdgedachte zich ontwikkelt in stelsel-

matigen opstand tegen den geopenbaarden God. — De om-

wenteling der Vereenigde-Nederlanden is er mede vergeleken

;

ook de omwenteling van Noord-Amerika. Ik beroep mij, voor

Nederland, op het meermalen ook door mij gezegde voor

'
) ). Vrijheid mn christelijke rjodsdienstoefemng was het vooruaanisle oog-

nicik, gelijk verdrukking van liet Evangelie de vooruaunistc oorzaak vau
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AniL'iikci, o[) hel. iiicikwaitidi^e vvcik van Haird '). Kvt'ii-

luin iiiai^ ik in de engelsche omwentelingen een wederga

der fraasclie revolutie erkennen. Vindt gij lusschen de revo-

lutiën van 1G88 en '1789 overeenkomst, leest Burke, over

de verwantsehap in uilerlijken schijn, het contrast in wezen

en beginseP). Zelfs met lO^Ü, met de democratische rigting

(leu krijg. Het was bovenal om de godsdienst dat de worsteling begon;

het was bovenal, somtijds enkel om de godsdienst , dat zij voortgezet werd."

Handboek \. 131.

') En se séparant de la Grande Bretagne et en réorganisant leurs gou-

vernenients respeetifs, les Etats-Unis modiSèrent les institutions beancoup

uioins qu'on n'eüt pu s'j attendre. Le roi , Ie parlement et la justice bri-

tannique se virent remplacés par le président, le congres et la cour

suprème; niais c'était au fond le même sjstème politique, plus

l'indépendance." Baird, de la Religion aux Elats-Unis d'Jmérigue (Paris,

184i).

') „At botli periods, of the restoration (1660) and revolution (168S),

the nation had lost the bond of union in tiieir ancieut edifice; tliey did

not, however, dissolve the whole fabric. On the contrary, in both cases

they regenerated the deficiënt part of the old constitution through tlie parts

which were not impaired. They kept these old parts exactly as they were,

that the parts reeovered niigth be suited to them. They acted by the

ancieut organised states in tlie shape of their old organisation , and not

by the organic moleculae of a disbanded people. At no time, perhaps, did

tlie sovereign legislature manifest a more tender regard to tliat fundamen-

tal priuciple of Brilish constitntional policy than at the time of tlie revo-

lution , when it deviated from the direct line of hereditary successiou.

When the legislature altered the direction , but kept the principle, they

shewed that they held it inviolable." Works V. 59. [„The present Re-

volution in France seems to me to be quite of another characler and

description, and to bear litfle resemblance or analogy to any of those

which have been brought about in Europe, upon principles merely politi-

cal. // is a Revolution of doctrine and theoreiic dogma. VII. 13.] — Heeren

spreekt van „die sogenannte Revolution von 1688," als van „ eine festere

Bestimmung von Formen ; ohnedem meist alten Formen." Handbuch des

Europ. Staatensystems. — De Revolutie van 1688 (welke door Willem III,

naar waarheid, onder de leus Je maintiendrai tot stand gebragt werd) is,

in meer dan écu opzigi , Reslauralie geweest.
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cn mei de liianuij van Cionnvell, is, in de lioordgcdachlc,

geene vergelijking vergund ').

b. De Revolutie is eene enropesche revolutie, eene omwen-

teling in de Christenheid (*). De aandachtige beschouwing der

historie bevestigt ook hier wat uit den aard der zaak blijkt.

Wel is er, ook bij eenzelvigheid van beginsel en rigting, menig-

vuldig verschil. Sommigen uwer hebben mij gevraagd in hoe

ver ik de opvolging der perioden , zoo als ik die a priori ge-

schetst heb, bijv. in Engeland terug vond. De loop der om-

standigheden was niet eenerlei. Frankrijk en ook Nederland

bijv. zijn gerevolutioneerd, en daar is eene volledige afteeke-

ning van het model. Elders had tot dus ver de praktijk zoo-

danigen voortgang nog niet. In Engeland is de staat en de

maatschappij niet ten onderste boven gekeerd; de revolutie

is er, door de worsteUng tegen het fransche jacobinisme, in

het opkomen gestuit. Maar ook in Engeland woelt het inner-

lijk bederf. Voor de handhaving van het traditionele staats-

regt is geen vaste hand meer; Engeland is rijk aan voor-

') No events iu liistory are more commoiily considered parallel than the

Great Rebellioii in England and the French Revoiution. None, with certain

striking points of resembiance, are in realitj more dissimilar to each other."

Alison. — [Zie Tocqueville, VI. 381. „ Rien ne saurait être plus dissein-

blable . . . A mon avis , les deux événenients sont absoiument incomparables."

Denk aan het woord van Stahl: „Die Freiheit Englands und Amerika's

ist durchweht von dem Odem der Puritanen , die Freiheit Frankreiehs ist

durchweht von dem Odem der Encyklopiidisten und der Jakobiner." —
Lees ook Guizot : Pourquoi la Révolution (TAuylelerre a-t-elle réwsi, en zie,

over de met wetenschappelijke fierheid en kinderlijke eenvoud telkens her-

haalde vraag: „of we dan zijn tegen elke Revolutie?" Ter nagedachtenis

van Stahl, blz. 26, vgg.]

(*) [„ Cette grande révolution se préparait en même temps sur presque

tout Ie continent de l'Europe." Tocqueville, IV. p. xi. „Le système revo-

lutionaire est applicable a toutes les nations. Révolution
,

pour aiusi

dire, cosmopolitc." Mallet du Pan.]



reglen cii ongenjklicdcn door wier aan/.ijii de revoliilie gelei cü

wordl ; ook Engeland kan gezegd worden aan liel voorportaal

der omwenteling te staan (*).

e. De Rcvolutie-lcer ondermijnt en vernietigt de grondslagen

van het rcgt. Overal ziet zij in het regt conventie, voort-

brengsel van den menschelijken wil; zij stelt in willekeur den

steeds wisselbaren oorsprong van het rcgt. Aldus wordt wet-

tigheid door wettelijkheid vervangen; legitimiteit door l'ordre

légal (**). „II est des choses sacrées, inviolables, légitimes, qui,

placées sous l'égide de la justice universelle, ne doivent

jamais changer et ne peuvent être sacrifiées par aucun pou-

voir humain. C'est Ie principe de la légitimité dans sa plus

haute univcrsaUté. — II n'y a point de justice universelle ; il

n'y a rien de sacrc, d'inviolable , de légitime; toutes les lois

peuvent être changécs au gré de la volonlé du souverain, et

Ie souverain, c'est Ie plus fort; tous les droits peuvent étre

sacrifiés a l'intérêt public, et l'interêt public, c'est ce qu'il

nous plait d'appeler ainsi. Voila Ic principe de l'illégitimité

OU de la révolution dans toute sa grandeur gigantesque" ').

d. De revolutionaire theorie is nooit verwezenlijkt. — Deze

stelling wordl, zonder uitzondering, door de historie gestaafd.

Ilalier schrijft in 1816 over de proefnemingen in Frankrijk en

elders: „Dans la réalité il n'y avait ni contrat social, ni sou-

veraineté du peuple, ni division des pouvoirs, mais seule-

(*) [Sedert 1847 is Engeland, blijkens iu- en biiitenlandsclie politiek, verder.]

(**) [„Der Gegensatz gegeu die Volkssouveranitat und sohin die politi-

sclie Grundwalirheit ist der Grundsalz der Legitimiteit, d. i. des Anseliens

bestehender gesetzlicher Ordnung und Obrigkeit. Der Gedanke der Legiti-

niitat und der Obrigkeit von Gott ist nichts iceniger ah absolutistisch.

Gerade das Gegentlieil." Stalil , die Reoolation und die con&titiit. Monarchie.

(1849) S. 19.— Grondwctherz. eti Eensgez. blz. 338, vgg., 472.]

') Jounial des Dr/jats , A" 1819.



iiiciil une liUlc dos parlis pour s'einparer de rauloriló siiprêmo."

Onloochenbaar is ook in 18-40: „Toulc tentalive faite poui'

réaliser Ie système philosophiquc a complèlement échoué."

De theorie is niet verwezenlijkt , omdat verwezenlijking eene

onmogelijkheid was. „Ellca échoué, paree qu'elle devait échouer;

parceque Ie système lui-mème est faux, impralicable, con-

traire a la raison, et paree que la force toute-puissante de

la nature s'opposait a sa mise a exéculion" (*).

Ja, zegt men, maar dit mislukken is uit overdrijving, uit

het niet rijp zijn der volken, uit een zamenloop van ongun-

stige omstandigheden , uit persoonlijke dwalingen en misstappen

ontstaan.

Er is geen overdrijving , maar toepassing geweest; toepas-

sing, doorgedreven met terzijdestelling van menschelijkheid

,

maar langs den afgebakenden weg. Zelfs heeft de gruwelijke

praktijk nog op verre na niet het toppunt, laat mij liever

zeggen, den afgrond eener zuivere en volledige onlw-ikkeling

bereikt. „ On ne peut pas dire que des principes aient été

étendus trop loin
,
exagérés ou mal appliqués , dés que les con-

séquences se déduisent rigoureusement des prémisses, et si les

règlcs sont bonnes, elles doivent, comme les lois de la nature,

se confirmer et se justifier toujours davantage par leurs ré-

sultats et par leurs effets. Non, il n'est pas vrai que ces

principes aient été exagérés; mais tout a échoué, paree qu'ils

sont faux. II serait au contraire facile de prouver que pré-

cisément les conséquences les plus désastreuses , celles qui

faisaient frémir plus d'un partisan du système, ne découlaient

que trop rigoureusement des principes et qu'il serait encore

(*) [„Es ist das grosse Zeiclien und Gericht über die Revolutionstlieorie,

dasz ilire Verfassungen nicht biosz keine Dauer hatten , sondern fast alle

gar nicht einmal zur llealisirung kommen konnten. Es ist keine Konsti-

Intion Frankreichs, nm den celebren Ausdrnck xii gebrauchen , cinc Wahr-

hcit geworden." Stalil , III. 304.]
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i'ósulté hicii plus iriaiix et (riiorrcurs, si Ie cooiir cl iiii

sentiment, naturel a riiommc, moins mauvais quc les systcmes

dominans, nc se lussent de lemps a autrc révoltés contre

les erreurs de l'csprit pour en arrèlcr l'applicalion" ').

De volken, zegt men, waren niet rijp. — Zonderling voor-

geven! Onder het bazuingeklank van vooruitgang en verlichting,

zou men veeleer aan de spreuk gedacht hebben : „ aut nunc aut

nunquani."—Zoo dit iioogverlichte geslacht, dat aan de mensch-

heid de les geeft , niet rijp is, wanneer, bidikii! zullen de vol-

keren rijp zijn! Gij schildert mij eene theorie welke de volmaking

van den mensch in zamenleving en staat belooft, en wanneer

ik mij verblijd, wanneer ik de verwezenlijking der belofte

verlang, wijst ge mij op een verre toekomst en, eischt ge

dat de vrucht, om van de koesterende stralen invloed te

hebben, vooraf rijp zij. Ik dacht dat ze, door uw nieuwer-

wetschen zonneschijn, tot rijpheid zou worden gestoofd.

Rousseau schrijft: Zoo er een Goden-volk ware, dan zou er

eene volksregering zijn. Een zoo volkomen regering, ,,un gou-

vernement si parfait," is voor menschen ongeschikt ^). Ik zou

eer zeggen, un gouvernement imjL>a/'/"a«7. De voortreffelijkheid

cener leer is immers evenredig aan de zwarigheden die zij over-

wint. In de proefondervindelijke bevestiging van het „ toen wij

dood waren door de misdaden , heeft Ilij ons levend gemaakt met

Christus," in den groei en bloei der zedelijkheid op den

bodem der evangelische dogmatiek, lag steeds het bewijs van

goddelijke kracht. Doch, wanneer de aardsche wijsheid de

orde omkeert en zegt: „laten de natiën eerst goed zijn en

dan zal ik aan haar verbetering werken; wees levendig en

dan eerst zal ik u levendig maken en de vrucht mijner lessen

worden gezien, dan is dit belijdenis van onvermogen en

') Von Hall Cl-, I. .320.

•^) Hinbovoii, bl/.. 227.



tegenspraak van hel voorgespiegeld uilzigl. Dan zeggen wij met

te meer vrijmoedigheid : nimmer zullen de volkeren rijp zijn

om heil te vinden in deze, reeds om haar beginsel zeil',

heillooze leer.

Maar in omstandigheden , in personen, ligt, naar men beweert,

oorzaak en schuld. Aldus miskent men , onder allerlei uitvlugten

,

de eigenaardigheid van den wortel. Met gelijk regt kan men aan

de dorheid van den bodem, aan de onbestendigheid van het

weder, aan de vermenigvuldiging van het schadelijk gedierte,

aan de onbekwaamheid van den wijngaardenier wijten dat

men van doornen geen druiven en van distelen geen vijgen

ontvangt. Met gelijk regt kan men de deugdelijkheid van

den boom roemen
,

waarop nooit dan doodelijke vruchten

werden geplukt. Men beklaagt zich over omstandigheden, ook

wanneer alle omstandigheden gunstig zijn geweest. Men be-

klaagt zich over de afdwalingen der menschen, en vergeet

dat, onder den invloed der revolutie-begrippen, de vrije keus

binnen de verscheidenheid van dwaalwegen beperkt is.

e. Overal is eenzelvigheid van het revolutie-beginsel. — Inge-

nomenheid met anarchie die vrijheid genoemd wordt, of met

een willekeur , die zich als krachtvol en schitterend bewind aan-

prijst, of met representative vormen , waaronder zich het streven

naar een onbereikbaar evenwigt verbergt. Jacobinisme, Bonapar-

tisme, Constitutionalisme (*) zijn takken van denzelfden boom,

voortzetting der lijn, waarop het beginsel, om het woord van

Göthe te gebruiken, zich en ligne spirale een spoor van zelf-

volmaking gevormd heeft. Geene drie rigtingen zijn het, ééne

en dezelfde drieledige rigting ('*).

(*) „ Die konstitutionelle Monarcliie iiach ihrer waliren Bedeutuug ist eiu

sitllicAer Forlsc/iriK." 8t<i\\\.— Zij heeft niets gemeen met liet constilutionalisme

:

d. i. de leer van verdeeling en tegenwigt, waarui het koningschap zicli in de

uitvoerende magt oplost.]

(**) [Over het woord van Göthe zie Beschouwmjen over Staats- en Volken-
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Mij (Juiikl dal deze opmerking licht, niel enkel over gebeur-

tenissen, maar ook over personen verspreidt. — Wij ergeren

ons over de kameleontische loopbaan van hen die, eerst Jaco-

bijnen, daarna Bonapartisten ,
eindelijk opposanten tegen elk

wettig bewind zijn geweest. Te regt, voor zoo ver misdadige

drift, eergierigheid en baatzucht zich in eiken plooi weel te

wringen. ,,Aux époques de révolution il apparait toujours

une race d'êtres pervers, a qui Ie mal plait, et qui l'aimenl

pour lui-mcme; ils ne respirent a l'aise que sur les ruines,

et, quand la puissance leur est laissée, Ie crime sort de leur

ame, comme la lave déborde du cralère. D'autres occupés

seulement de ce qui leur est personnel, el indifférens a tout

Ie resle, fomentenl Ie désordre pour y chercher des chances

favorables a leurs interets. Vendus a quiconque les veut payer,

aujourd'hui ils demanderont dans un club la lête des rois , et

demain on les verra, a genoux aux pieds du plus vil tyran,

adorer ses caprices et légitimer ses forfaits." Inderdaad, maar

deze karakterteekening door de la Mennais is niet van alge-

meene toepasselijkheid. Daar zijn er wier overtuiging met de

wijzigingen der revolutie-praktijk inderdaad gelijken tred hield,

en die steeds, met denzelfden ijver voor hetzelfde doel, ver-

wezenlijking der revolutionaire theorie, werkzaam geweest

zijn. Wij ergeren ons over menigen staatsman die , builen het

bewind, door vrijzinnigheid heeft geschitterd en straks, zelf

in het bewind geraakt, door willekeur uitblonk. Somwijlen,

regt (2* uitg.) blz. 55. „Das Characteristische derjenigen Gesinnung welche

gegenwartig die Mehrzahl der europaisehen Menschheit beherrscht, bleibt

immer der Glaube an einen über allem vorhandenen Rechte stehenden, abso-

luien Die drei Hauptformen
, derRepublikanismus, Constitutionalismus

und Imperialismus ruhen im Grimde auf denselben Principien , wie verscbie-

den auch immer die Auszenseite seyn moge. Wo es den Kampf gegen die

Wahrheit galt , haben die Anhanger der drei Schulen daher stets zusammen-

gehalten , wie heftig sie sich auch nach erfochtenem Siege angefeindet." Berl.

fjolit. WochenlUM. 1832.]

17



ik hciliaal licl, niet Icn oriieglc; somwijlen is gebrek aan

regtschapenhcid en goede trouw onmiskenbaar; doch wij

zouden in onze verdenking te ver kunnen gaan; want nu en

dan voorzeker waren deze ten allen tijde in de dienst der

revolutionaire leer bruikbare liên, in het schijnbaar onverant-

woordelijke en dubbelhartige hunner houding, getrouw aan

ecne theorie, die, in haar gedaantewisselingen verleidelijk is en

blijft. — Wij ergeren ons over hen die, met dezelfde bereid-

vaardigheid aan alle Gouvernementen dienstbaar, nooit tegen

het afleggen van een eed of tegen het aanvaarden van een

aanzienlijk en winstgevend ambt bezwaar hadden. En ook hier

zeg ik: in menig geval is uwe verontwaardiging billijk; doch

laat ons in het oog houden de gewijzigde begrippen omtrent

staat en bewind. Altijd was er een voortleven van den revo-

lutionairen staat. De velerlei revolutiën waren verplaatsing

van het rev^hitionair gezag, terwijl het bestuur telkens, als

uitvloeisel van den regtens oppermagtigen wil der meerderheid

,

aangemerkt werd. liet gouvernement (niet, gelijk te voren,

een vorst of souvereine corporatie, met wier zelfstandig

aanzijn de staat behouden werd of te niet ging) was voor-

bijgaande behgchaming van den staat, van het souvereine

volk; dienaar der natie, zaakwaarnemer van het land. Het

strijden voor of tegen een gouvernement werd eene quaestie

over personen, afgedaan zoodra de overmagt, in naam van

het Algemeen, beslist had; zoodat gehechtheid aan een ver-

dreven bewind, wel verre van prijzenswaardige trouw en

volharding, vooroordeel, zoo niet landverraad werd (*). Aldus

plag Talleyrand te betoogen, dat hij, in het dienen en ver-

(*) [„Vaderland en Natie worden als eenzelvig met de gouvernementale

staatseenlieid beschouwd. — Het is dan „ récrasante unité du pozcvoir central

intronisée comme symbole de Vunité nationale." Guizot, Mém. III. 217. —
Begripsverwarring, waardoor van lieverlede men het vaderland in elk tot

stand gekomen r/o/ivernement zag. Vergelijk hierboven, blz. 40 en 24,')
, vg.
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lalcn van elk Gouvernomenl

,
altijd d(m lande j^cliouw m

zich zclven gelijk hlecr. „Commc la grande généraüon a laquellc

il apparlenait, 11 aimait sincèrcment sa patrieclavait toujours

conservé de ratlachcmenl pour les idees de sa jeunesse et

les principes de 1789, qui onl survécu chez lui a toutes les.

vicissitudes des évènements et de la fortunc. U s'enti-etenait

sans aucune gêne des gouvernements qu'il avait servis et

quittés. II disait que ce n'étaient pas les gouvernements qu'il

servait, mais Ie pays, sous la forme politique qui, dans Ie

moment, lui semblait convenirle mieux, et qu'il n'avait jamais

voulu sacrifier l'intérêt de la France a l'inlérêt d'un pouvoir" ').

Ik laat daar of de verontschuldiging op den sluwen egoïst,

die haar aldus systematizeerde ,
toepasselijk is ; maar dat

deze echt-revolutionaire beschouwing op veler handelingen

grootcn invloed had, is ontwijfelbaar.

f.
Onder menigvuldigen strijd was er nooit strijd tegen het

wezen der Revolutie. — Vele pogingen golden voor anti-revolu-

tionair en waren het niet. Er was geen krijg dan burger- en broe-

derkrijg, gestadige worsteling der revolutionairen onder elkaar.

Men heeft de valsche theorie aangetast in haar ontwikkeling,

nooit in oorsprong en wortel ^). Ook niet in de wetenschap.

Von Halier schrijft : „II fautle dire par respect pour la vérité;

les attaques des savants n'étaient ni assez solides, ni assez

complètes, et manquaient surtout d'un corps solide et métho-

dique, qu'il fallait opposer a Ia fausse. Le même défaut me

semble commun aux nombreux écrivains qui, pendant la

Aldus was de eed slechts de verbindtenis telkens aan den bestaanden

vorm van den georganiseerden volkswil , en werd de trouw aan elk gevallen

bewind, ook aan de meest nationale dynastie, kleingeestige pligtverzaking

en misdrijf.]

') Verspreide Geschriften, I. 124, vgg. (1831).

Mignet, Etudes et porlraifs poUfiques.



révoliition liancaise, combattaiciil ou cctte rcvolution même,

OU ses principes et ses conséquences. N'employant contra Ie

systême philosophique que les armes de l'histoirc, ils ont

bicn montré que Ie contral social n'avait jamais exislé, mais

sans prouver qu'il ne pouvait, ni ne devaü exister. Ou bien

ils n'ont attaqué que les conséquences dangereuses, non les

principes eux-mêmes ; les funestes fruits , non la racine même

de Terreur. Enfin ils ne surent pas non plus établir un autre

systême satisfaisant a tous égards, propre a expliquer 1' ori-

gine, la nature et l'exercice du pouvoir souverain d'une

manière légitime et compléte, et a presenter les choses telles

qu'elles sont, sous leur vrai point de vue. Ils avertissaient

de se garder du poison , mais sans offrir un antidote efficace."

Men deed als de onbekwame geneesheer, die de verschijnselen

bestrijdt, ert de oorzaak der ziekte niet kent.

g. Ongeloof is het beginsel , het geneesmiddel hgt dus in hel

geloof. — Er is geen reden voor moedeloosheid, zoolang het

proefhoudend geneesmiddel niet beproefd is en bij de hand

ligt. Men verbreke den revolutionairen cirkel; men bekeere

zich tot God, wiens waarheid alleen tegen de kracht van

den leugen bestand is. Zoo iemand deze gewigtigste les der

historie meer voor gemoedelijke verzuchting dan voor raad-

geving der staatkunde houdt, hij vergeet dat het vermogen

van het evangelie om orde en vrijheid en welvaart te bewer-

ken, door de wereldhistorie gestaafd is. Hij bedenke dat al

wat den mensch nuttig en heilrijk is, door de vreeze Gods

bevorderd, door de verloochening Gods tegengewerkt wordt.

Hij bedenke vooral dat de revolutionaire theorie ontvouwing

der ongeloofskiem was, en dat de giftige plant, door geloofs-

verzaking gekweekt, in de atmosfeer van geloofsherleving

verkwijnt en verstikt.



Alsnu overgaande loL hel historisch overziet, l)ehou(J ik

dozeirde verdeeling die ik in den zuiver-logisdien gang der

revolutie-begrippen aanv^'ees: voorbereiding (lol 1789), ont-

wHikcUng (1789—179//), reactie (il'óA—181^), hernieatvde

proefneming 181:}—183Ü) , moedelooze berusting (1830—1845).

Dikwerf zal ik wijzen op Frankrijk. De ziekte had daar,

meer dan elders, onbelemmerden loop. Des te meer moet ik

nogmaals waarschuwen tegen de beschouwing der Revolutie als

eene nationale, enkel of vooral uit het ligtzinnige fransche

volkskarakter of exceptionele omstandigheden verklaarbare

krankheid. Het tegendeel is waar (*). De ziekte is meer epide-

misch dan besmettelijk geweest. Overal was, sedert lang, woeling

en gisting. In Frankrijk heeft het vuur zich een uitgang

geopend, maar de geheele bodem was volkaniek. De langdu-

rige overmagt der fransche wapenen moet grootendeels worden

verklaard uit de algemeenheid van het revolutionair bederf.

Zelfverdediging tegen het fransch-revolulionair geweld was

ijdel, omdat anti-franschgezindheid, door ingenomenheid met

het op franschen bodem aangevangen experiment, op den ach-

tergrond geraakte, en de europésche revolutie in de fransche

(*) [„Au fond, la révolution franpaise, qu'oii prend toujours coinnie uu

fait général de l'histoire du monde (Hegel lui-même a commis cette erreur),

est uu fait très-particulier a, la Frauce, un fait gaulois, si j'ose Ie dire,

la couséquence de cette vauité qui fait qua Ie Gaulois supporte tout, ex-

cepté l'iuégalité des rangs sociaux, et de cette logique absolue qui Ie porte

ïi réformer la société sur un tjpe abstrait, sans tenir compte de riiistoire

et des droits cousacrés." Kenan, Revue des deux-mondes 1853. XIV. p. 519.

Geestig meer dau waar. Zie hierboven, blz. 131.

Als men de echte beginselen loslaat, komen ter ontwikkeling van de

valsche leer, de hartstogten en de logica overal in het spel. Nog in 1848

schrijft ïücquevilie : „Nous sommes au milieu d'une révolution générale des

peuples civilisés, et je crois qu'aucun d'eux a la longue u'y échappera."

Corresp, II. 141. — „ H n'y a (\VL une révolution qui dure encore et (jui

u'est pas prés de finir." 198.]
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bij uilncmendlieid haar al'druksel vond. Do omwoiileling is

geenszins aan de fran^che natie te wijten: zij was het werk

van eenc factie, van eene sede, van eene filozofische school,

welke, met de onwederstaanbare kracht van hel centraal

bewind, de natie en elke natie, naarmate zij gerevolutio-

neerd werd , onder het juk der opvolgende personificatiën van

haar beginsel gebragt heeft ').

Het standpunt der meeste schrijvers over de h-ansche om-

wenteling, is aan de revolutionaire theoriën ontleend. De werken

van Thiers en Mignet, voortreffelijk in vorm, het eene als

doorloopend verhaal, het ander als ineengedrongen schets,

bepleiten de revolutie, zelfs in de gruwelen, volgens hen,

voorwaarde van haar triumf; zij verzwijgen of misvormen de

redeneringen en bewijsstukken der tegenpartij Aan Necker

en M™^ de Stael werd (vele jaren is het geleden) door Heeren

') „Depuis 1789 presque aucune des crises qui ont eu lieu en Frauce n'a

été désirée par la nation." M""" de Stael.— Altijd eu overal was deNalie slavin

der woordvoerders van het Souoereine Volk.

2) Eene zeer uitgewerkte beoordeeling der werken van Thiers in de Qmr-

terly Reoiew (1845, n" 76, p. 521-583)is allezins geschikt om de overtuiging

te geven van hetgeen in den aanhef gezegd wordt : „ In the 14 Octavo Volumes

ofhis Histories there is not one single page, hardly one line, of sincere and

unadulterated truth." — De uitgave van de gescliiedenis der Omwenteling

was a booksellers speculation on the state of political parties in France ; a

branch of the genera! conspiracy against the elder Bourbons ; a paradoxical

apologj for the old Revolution, and a covert provocation to a new one."—
„Thiers portrait flatters tlie Revolution by alteriug the details; Mignetscoarser

and colourless hand falsifies the outline." [Dit uiterst merkwaardig artikel is

mede opgenomen onder de Essays on the early period of the french revo-

lution hy J. W. Croker (Londen 1857). Welligt heeft niemand de gebeur-

tenissen en karakters der fransche revolutie, van 1789 tot 1794, met

zoo veel naauwkeurigheid bestudeerd als deze te weinig bekende Engelsch-

man, lid van het parlement en van wien Guizot getuigt: „De tous les

chainpions du vieux torysme anglais,... c'est lui qui m'a Ie mieux repré-

senté et fait comprendre son parti . . . J'ai beaucoup appris , dans ses

entretiens, sur letat de la société auglaise et Thistoire de son pays."

Mémoires, V. 164.]



een eerste laiig- toegekend '); in vader en in dochter is eenc zeer

sterke tint van anglomanie onmiskenbaar. De geschiedenis van

Wachsmuth '^), met den stempel van een flaauvv liberalisme,

is tot aan het Consulaat
,
belangrijk ; de Restauratie daarentegen

is behandeld met een eenzijdigheid die naar een hekelschrift,

met eene oppervlakkigheid die naar de kronijk achter den

almanak gelijkt. De geschiedenis van Europa, van 1789

lot 1815, door AUson, munt uit door studie en zedelijken

ernst, ofschoon hij de Revolutie te zeer met een strijd over

democratischen staatsvorm verwart. Schlosser ^) levert gewig-

tige bijdragen ter bestudering van de Revolutie; ofschoon

onbekendheid met het evangelie (*) zich in scheefheid van

inzigtcn en scherpheid van uitspraken verraadt (**).

') „Uuter der Flutb fianzösischer Schriften stelm die vou Neclcer uiid

seiner geistreichen Tochter oben an."

*) Geschichte Frankreicks im Revoluiions-Zeiialier , in de verzameling van

Heeren en ükert.

^) Geschichte des achtzehnten Jahrhinderts und des neunzehnten ] 815. Hei-

delberg, 1836.

(*) [„ M. Schlosser afiRrme que Ie cóté historiqne est Ie cóté foible de l'Evaugile

(il faut donc, ou que la vérité ait des cót.és foibles, ou que l'Evangile ne soit

pas la vérité) ; au iieu que nous croyons que la destinée de l'Eglise de Christ,

exposée dans les Ecritures, règle, jusqu'a la fin des siècles, les destinées du

genre humaiii." Archives de la Maison d'Orange-Nassau , 1. S. Tom. VIL p. xlv.]

(**) [Zie voorts hierboven, in de Voorrede, de vermelding der weriien van

Lamartine en van Louis Blanc. Het oordeel van Croker over de historische

kritiek van den eersten (over L. Blanc spreekt hij , zoo ver ik weet niet)

is zeer ongunstig. „ All through his history he embroiders his narrative

with numerous anecdotes, for which he gives and for which my tolerably

extensive reading of revolutionary history supplies no authority. Of the

inaccuracies and , in fact, the falseliood of many of these anecdotes we

have abundant and indisputable evidence." t. a. p. p. 428. — Sedert 1847

zagen talrijke geschriften (een boekerij op zich zelf) betreffende de fransclie

revolutie het licht. Ik noem slechts Mémoires ei Correspondance de Mallet

du Pan, recueillies par Sayous, Paris 1851, eene gewigtige bijdrage uit de

nalatenschap van dezen voortreffelijken anti-revolutionairen publicist; v. Sybel,



De voorbereiding der Revolutie is tweeërlei; naarmate op

Europa, of ot^ Frankrijk gelei wordt. Laat ons nagaan, eerst

hoe in geheel Europa de revolutie-geest veld won, daarna,

hoe vooral in Frankrijk, lang vóór 1789, staatsomkeering

onvermijdelijk werd.

Omtrent Europa zal ik kort zijn. Reeds uit het vroeger

opgemerkte over den aard én van het historische én van

het revolutionaire staatsregt, blijkt dat de theoi'ie, meesteres

geworden ,
voorbereiding en aanvang zijn zou van een geweldige

ommekeer. Dit slechts heb ik te bewijzen, dat waarlijk de

valsche filozofie , van zoovele onheilen zwanger, opkwam, bijval

vond, meesteres werd. Aan wien onzer is dit onbekend?

Het is zigtbaar overal en in alles. Met het versterven van

den levensboom, door de Hervorming weder in den europé-

schen akker geplant, was de grond ter opneming van het

doodelijke zaad bereid. Aan de nieuwe leer werd spoedig én

godgeleerdheid én staatsregt én letterkunde én opvoeding

dienstbaar. Met dezen zuurdeesem werd het gansche deeg

doortrokken. Rijkans geheel Europa was ,
bij het uitbreken der

fransche revolutie , voor omwenteling rijp. Menig voorspel werd

in kleinere staten vertoond. Rijkans overal was het meerendeel

van hen die uitmuntten door bekwaamheid en zielenadel,

revolutiegezind Algemeen toepasselijk is wat M""^ de Stael

GeschieMe der Rewliiüoiiszeit von 1789 bis 1796 (Dusseldorf, 1859), en

last not least den onwaardeerbaren arbeid van Tocqueville in VAncien régime,

vooral ooic in de talrijke fragmenten uit zijne helaas! onafgewerkte beschou-

wing van de revolutie zelve (1789—-1815) medegedeeld.]

') „ A new era seemed to have dawned upon the world. . . It was not merely

the factious , the restless , and the ambitious , who entertained these opiuions

,

thej were shared by many of the best and wisest of men; and in Englaud it

niight with truth be said what an eloquent historian (Botta) has observed of

Europe in general , that the friends of the French Revolution comprised at that

period the most enlighteued and gcnerous of the community." Alison. [„ Au-

dessous de tous les grands mouvements qui agitent les esprits, -se trouveut
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van de IVanschc omwenteling schnjfl : 11 l'aul alli'ibuer hi

révolulion a tout et a rien : chaque année du siècle y con-

duisoil par loutes les routes."

Wilt gij echter uit de europésche fyzionomie één trek,

dan kies ik de denk- en handelwijs der Vorsten. — Zij

hadden bijkans allen in de nieuwe wijsbegeerte een geloof,

welks opregthcid en levendigheid uit getrouwe opvolging van

liaar voorschriften bleek. Dit moge vreemd schijnen; het is

te verklaren , èn uit de geestdrift , welke bij sommigen op eigen

belang de overhand had, èn uit het lokaas dat, ook voor hen,

den angel der valsche begrippen verborg. Hun eigen en zelf-

standig gezag was op verre na zoo groot niet als de magt

welke, met sluwe berekening of ter goeder trouw, door

hen aan de theorie van het revolutionair staatsalvermogen

kon worden ontleend. Belangrijk zijn hierover de aanmerkingen

van von Haller. De filozofen of sofisten waren met de grooten

der aarde op vertrouwelijken voet. „On sait qu'en Espagne

les ducs d'Aranda, d'Alba, et de Villa-Hermosa, minislres

du Roi, en Portugal Ie irop fameux Pombal, et en Itahe

plusieurs autres grands seigneurs
,
figuraient parmi les adeptes

et les protecteurs des sophistes francais. En Danemarck Ie

roi Christian YII, en Suède Gustave III, tombé depuis sous

un fer assassin, et avant lui sa mère Ulrique, en Pologne

Ie roi Slanislas Poniatowski, et en Russie l'impératrice Cathé-

rine II, étaient en correspondance inlime avec les philosophes

francais et donnaient l'assentiment Ie plus entier, sinon a

leurs doctrines^ poUtiques , du moins a leurs doctrines anti-

religieuses." — Verleidelijk was de voorstelling van het onbere-

loujours des menées cacliées. C'est comme Ie sous-sol des révolutions. Mais

Ie changement des idees qui a fini par amener Ie changement dans les faits

s'est opéré au grand jour par l'effort combine de tout Ie monde, écrivains,

iiobles et princes, tous se poussant hors de la vieille société, sans savoir daus

(juelle autre ils allaient eutrcr." Tocqueville, VI. 187.]



kenbaar gewin. „Ou sul piésenler aux Souverains les nouvcaux

principes philosophiqués , comme propres a étendre leur pouvoir

el a les afïrancliir de loutes les bornes que la juslice naturelle

el les convenlions positives y avaienl mises jusqu'ici. Quoique

d'un cóté il soit beau et agréable d'élre seigneur et mailre,

et de comniander, en son propre nom, en vertu de son

propre droit; de l'autre il est aussi quelqnefois avanlageux

de paraitre en qualité de fonctionnaire ou (ïemployé suprème

,

de réunir Ie pouvoir pcrsonnel el Ie pouvoir délégué; et

d'agir, en cas de besoin, en vertu d'un prétendu mandat

que personne toulefois ne peut ni commenter ni révoquer.

L'employé est payé ; la volonté supposée et Ie service de son

maitre sont une excuse toujours prête pour ses actions quel-

conques : l'intérêt personnel el les injustices de tout genre

se couvrent du manteau de ce qu'on appelle Ie bonheur du

peuple. Du moment oü les princes se donnenl pour les

premiers employés de la nalion , leurs guerres aussi devien-

nent des guerres nalionales, leurs dettes se changent en

deltes nalionales, leurs besoins en besoins de l'Élat; la con-

scription, les impóts arbilraires, ettoutautre genre de service

forcé , se juslifienl très-commodément par l'idée d'un établis-

sement public el de la souveraineté du peuple; les droits

privés et les convenlions faites avec des individus ou des

corps, n'ont plus aucune valeur, dés que tout doit se rapporter

aux prétendues fins de l'Étal, a rintérél de la majorilé, ou

a Ia volonté présumée du peuple, que l'on donne même pour

la source de toule justice. Voila Ie langage de la sirène, avec

lequel on a séduit et fait tomber dans l'abime des princes

crédules. Mais les flalteurs se gardaient bien de leur monlrer

Ie cótc opposé de ces principes, suivant lesquels on peut

aussi dcstituer un employé , Ie renvoyer ou réduire son

Irailement; bien moins encore, leur disait-on que Ie peuple,

ce souverain imaginaire, en viendrail nalurellement a vouloir
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(ionncr des orilrcs a ses senileurs , ii décidor de la guerrc

et de la paix, a dirigei' en un mot par lui-même ou au(re-

metit les intéréts qu'on disait être les siens. . . . C'est cc qui

expllque comment on a vu de nos jours des princes puissans,

égarés par les principes du droit public philosophique
,
saper

eux-mèmes la base de leur autorité et creuser l'abime qui

devait les engloulir." — Later komen wij op het volkenregt,

nu bedoel ik slechts het inwendig beheer. De revolutionaire

phraseologie werd algemeen. „ Le système polilique du philoso-

phisme , l'idée contre nature d'une autorité dérivant du peuple

,

se répandit partout dans les vingt derniéres années du 18^ siècle

;

elle s'enracina plus ou moins dans presque toutes les têtes;

elle dominait presqu'exclusivemenl dans la haute comme dans

la petite littérature. De loin en loin on entendait encore ca

ct la quelques paroles de vérité prononcées avec faiblesse et

timidité , comme une voix expirante dans le désert. Le langage

du système s'introduisit peu a peu jusque dans le slyle

des chancelleries , oü cependant les anciennes locutions, les

anciennes dénominations
,
empruntées de la nature, auraient

dü se conserver avec le respect le plus sacré. Au lieu de ce

langage antique et paternel, plein d'énergie et de cordiaülé,

pénétré du sentiment de son droit et du droit des autres,

on n'entendit plus parler dans les lois et les ordonnances des

princes, publiées pendant les trente derniéres années du 18^

siècle, que d'associations civiles, d'autorité déléguée par le

peuple, de pouvoirs législatif et exécutif, de serviteurs de

l'État ou de fonctionnaires publics , de fmances de l'État, de

biens de l'État, de hut des gouvernemens , de destinées du

genre humain, de citoyens de l'État, de constitutions et

d'organisations , de devoirs des souverains , de droit des

peuples, etc, expressions et locutions qui, sorties des écoles

de la philosophie moderne , devaient nécessairement augmenter

la confusion générale des idees , et détruire insensiblement jus-



qu'au souvenir des anciens et véritables rapporls." — Woorden

brengen daden Ie weég. Door geene heiligheid van verkregen

regten en historische vrijheden teruggehouden, hoofden van

een staat, waarvan nu, ook volgens hen, het theoretisch

kenmerk in het absolutisme der volkssouvereinitcit lag, gingen

de gekroonde plaatsvervangers van het souvereine volk met

revolutionair alvermogen aan het werk. Algemeene regulari-

satie, centrahsatie en codificatie was aan de orde van den

dag. Het despotisme, ongeoorloofd en hatelijk uit eigen hoofde,

deed, in naam van vrijheid en verlichting, en ten algemeenen

nutte, zich als pHgtmatig en liefelijk voor. Ik zou hoofdper-

sonadiën in dezen wedstrijd kunnen schetsen; bij de Portu-

gezen Pombal, vijand der geestelijkheid, van wien Schlosser zelf

getuigt dat hij met zijne filozofische hervorming geen minderen

afschuw verdient dan een Danton of Marat '); in Rusland,

de overspelige moordenares, door de parijsche vrienden als

Semiramis van het Noorden begroet. Waarom toch? welligt

ook omdat zij den snedigen of koddigen inval had te Moscou

,

uit alle standen, uit alle talen, uit alle godsdiensten, eene

vergadering zamen te roepen , ter vorming van een Algemeen

Wetboek
;
vergadering die bijeen kwam ; die van wege de

keizerin eene Instructie, erbarmelijk opkooksel der wijsheid

van Montesquieu en Rousseau ^) ontving, en die geen levens-

teeken achterliet dan de benoeming van vijftien commissiën

') „Die scliauderhaft Raclie Pombals wiirde allein liinreichen ihn unJ

seine philosophisclie Reformation eben so verabscheuuDgswürdig zu machen

als eiiien Danton uiid Marat."

^) „Pitoyable fatras d'uu amateur qui voulait débiter et faire valoir, sous

Ie nom de rimpératrice, sa sagesse empruntée de Montesquieu et de Rous-

seau." Von Halier, I. 210. — In deze Indrudion de S. M. impériale a la com-

mission réunie pour dresser Ie projet d^un nouveau Code leest men: „ Un code

renfermant toutes les lois, doit être un livre de médiocre grandeur, que

ron puisse aclieter comme un catéchisme, pour un prix modique et savoir

par coeur." — Ondertusschen „ remarquez que l'instruction seule , renfer-

mant une espèce dc tablc dc maticrcs, contenait dcja pres de 300 pages."
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voor ('onstitiUic ,

financiën, krijgszaken, wetgeving, cm. enz.;

commissiën na zevenjarigen arbeid, mede onverrigter zake

huiswaarts gekeerd. In Pruisen gaf Fredcrik II, met filozofie

ingenomen en met filozofen bevriend, een fikschen stoot aan

den vrijzinnigen vooruitgang ; ofschoon hij
, op praktisch

terrein, ook wel met anti-filozofische veerkracht bedeeld

was. Zijn opvolger, speelbal van lUuminaten en Jacobijnen,

Frederik Willem II, nauwelijks op den troon, dacht zijn

volk op eens gelukkig- te maken, door een algemeen wetboek

in vier deelen, naar filozofischen zin. In Oostenrijk ziet ge

Jozef II, den echten kweekeling der wijsbegeerte, die het

zoo goed meende, die van eigen denkbeelden zoo goeden dunk

had, die van de weldadige strekking der ongeloovige filozofie zoo

overtuigd Avas
;
die, in de liefderijkheid zijner bedoeling om

anderen gelukkig te maken, voorschreef en gewapenderhand

opdrong wat voor hem zeiven en dus ook, niet waar? voor

allen christelijk en godsdienstig genoeg was; in vernietiging

der stenden en slooping van aloude inrigtingen de eerste

voorwaarde tot opbouw zag; die volkseigenaardigheden en

wetten, en gewoonten, in den smeltkroes meende te kunnen

werpen, en die, ten slotte, na weinige jaren, de landen,

welvarend en bloeijend aanvaard, achterliet in verwarring,

burgerkrijg, en afval, zoodat de dood van den despotieken

projectmaker een algemecne heilmaar en het nauwelijks tijdige

redmiddel was (*).

(*) [„Wir sehen den gekrönten Menschenfreund , wie ihn seine Zeit zn

nennen liebte, nicht blosz gemeinschadliche Vorrechte des Adels oder des

Clerus willkührlich zerreissen, sondern aucli den tiefsten Grund des raensch-

lichen Daseins, Religion und Sprache und Heimaths-gefiihl, mit nackter

Gewaltsamkeit antasten." V. Sybel, 1. 165. — De leer der volkssouvereiniteit

was de belijdenis van elk die zich vleide meester of orgaan te kunnen

blijven van den S'ouverein. Verscheidenheden, blz. 104, vgg. De vorsten

niet alleen waren schuldig; zij hebben ook toen „treu ihr Zeitaltcr repre-

sentirt," t. a. p. S. 380.]
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Genoeg om te lierinneren dat de Vorsten en Overheden,

in bijna ieder land aan de spitse der beweging, d la téte du

mouvement, hebben gestaan. Napoleon heeft de opmerking

gemaakt, die aan eiken opmerkzamen beschouwer in het oog

valt; ,, omwenteling in Frankrijk, wordt altijd, vroeger of

later, door omwenteling in Europa gevolgd" (*). Natuurlijk,

omdat, ook reeds in de dagen der voorbereiding, de beweging

europésch was, zoodat zelfs, hier en daar, in Nederland bijv.,

de nauwelijks bedwongen losbarsting aan 1789 voorafging.

Mij blijft nog over, meer bepaaldelijk van de fransche revo-

lutie, te bewijzen dat ze sedert lang voorbereid was. Is

dit betoog niet afgedaan werk? na het van Europa gezegde,

is er geen grond om te onderstellen dat Frankrijk exceptio-

neel was. Vooral omtrent Frankrijk geldt het gezegde van

M"® de Stael: „Toutes les paroles et toutes les actions, toutes

les vertus et toutes les passions, tous les sentimens et toutes

les vanités, l'esprit public et la mode, tendaient également

au même hut." Evenwel eenige toelichting schijnt niet over-

lolUg. Wel is waar, de bekrompenheid van inzigt is geweken,

welke aanleiding en oorzaak verward heeft. Menigeen erkent:

„La Révolution de France est une des grandes époques de

l'ordre social. Ceux qui la considèrent comme un événement

accidentel, n'ont porté leurs regards ni dans Ie passé, ni

dans l'avenir. Ils ont pris les acteurs pour la pièce; et, afin

de satisfaire leurs passions, il ont attribué aux hommes du

moment ce que les siècles avaient préparé." Doch vraagt men

wat de schrandere vrouw zelve, en menigeen met haar, ook

thans nog door het voorbereidend werk der eeuwen bedoelt,

het is voorbereiding, niet van het jacobinisme, maar van

eene zegenrijke laak; om instellingen, verouderd en verbas-

(*) [Of, zoo als Metternich hot, uitdrukt : „ Qiiand la France ost en-

rhumée
,
l'Europe éternue."]
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Icrd, naar den cisch van hel ••ezond verstand en tol heil der

natiën, te licrvormen. Met voorbijzagc van den aard der

valschc theoriën, beweert men dal er, lot 1789, een gestadige

rigting naar een wenschchjk doel was, waarvan men eerst

later, door misverstand, afweek. Aldus wordt men, misschien

zonder hel te weten of te willen , tol verwringen der historie

verleid; zoodal men de ware toedragt, hel eigenlijke ^araA^er,

het betrekkelijk gewigt der gebeurtenissen miskent.

Ten voorbeelde der misvatting van de toedragt zij het be-

weren dal Lodewijk XVI zich tegen de wenschen en behoeften

der bevolking met halsstarrigheid verzet, of althans met te

weinig bereidvaardigheid zich daarin gevoegd heeft.

Het is niet mogelijk baanbreker der Revolutie te zijn met

meer w^elwillenden ijver dan deze jeugdige Vorst. De helft

zijner regering is gestadig vooruilloopen op de wenschen der

revolutionairen geweest (*). Mignet schrijft: „II succomba par

ses tentatives de réforme . . . Son règne jusqu'aux Élats-Gé-

néraux, ne fut qu'une longue entreprise d'améliorations"

Begeert gij uitvoeriger in het UchtsleUing, gij vindt ze in het

eerste deel van het door mij aangeprezene duitsche werk ^); doch

reeds is vlugtige beschouwing genoegzaam. Hoedanig waren

zijne raadslieden? Ik vermeet mij niet de talenten of ver-

diensten van Malesherbes, Turgot en Necker in de weegschaal

te leggen; dit alleen zeg ik: zij waren van ganscher harte

revolutiegezind. Malesherbes was een driftig voorstander der

nieuwe fdozofie. Turgot erkende geen regt van corporatie,

(*) [„Es würde ein Buch für sich allein erfordern, wollte man die

Jleformbestrebungen von der Thronbesteigung Ludwig's bis zum Ausbruciie

der Revolution im Einzelnen darstelleu." v. Sybel, I, 33. — Vcrgelijli

Tocqueville, l'Ancien régime, p. 288.]

') Histoire de la Revolution Frangaise (5'^ édit. Paris, 1833), I. 16.

2) Hiervoor, bl. 92.



zoodra hel hem aan heL algemeen nut schadelijk voorkwam

Evenzoo schrijft Necker dat het algemeen welzijn, dat is het

voordeel der meerderheid, rigtsnoer der staatkunde behoort

te zijn Necker kent slechts in zoo ver eene heilzame vrijheid,

als zij met het algemeene welzijn overeenkomt Turgot be-

weert dat maatregelen ten beste der natie, zelfs tegen de

meening der vertegenwoordigers van haar vrije keus, moeten

ten uitvoer worden gelegd Ik kan de reeks der koninklijke

edicten niet inlasschen. Meest opmerkenswaard is het vernie-

len van tallooze verordeningen, sedert eeuwen met de eigen-

domsregten van gewesten en steden in verband *). De alge-

meene karaktertrek is : alles nieuw maken ; alles inrigten d la

Rousseau; streven naar uitwissching van provinciale verschei-

heden , naar revolutionaire ondeelbaarheid , naar hervorming der

monarchie, met behoud der koninklijke firma, in een revo-

lutionair gemeenebest. Zoo werd Lodewijk XVI, bedaard en

bescheiden, tot soortgelijke handelingen als de woelzieke en

eigenwijze Jozef II overgehaald. Der revolutie-gezinden bond-

genoot was hij, met voortvarendheid, totdat hem, bij het

ervaren der schadelijkheid van reformatorisch geweld, de smar-

telijke betuiging ontviel: ,,het despotisme deugt niet; zelfs

niet om een volk te dwingen gelukkig te zijn"

Dat het karakter der gebeurtenissen miskend wordt, blijkt

uit hetzelfde voorbeeld. Lodewijk XVI zag weldra, in weerzin

en vveêrstand, de vrucht van zijn ijver, en toen hij nu, aan

') Geschichte der Staatsv. I, 162. — [„Turgot ébancha en quelque sorte

la révolution." Jules Simon, La liberté politique, p. 122.]

2) Geick. d. Staatsv. 179. ^) l. l. 183.

l. l. 233. ») /. /. 100.

*) „Le despotisme, a ce que je vois, n'est bon a rien, dut-il forcer

uil grand peuple a être heureux."
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Jozcl' II ongelijk, zich oj) de haan der willekeur niet verder

begaf, in welk licht meent gij dat zijne prijselijke bedacht-

zaamheid voorkomt'? Hij had de kracht niet, schrijft Mignet,

,,de soumettrc les privilégiés aux rél'ormes." Over dit gebrek aan

veerkracht wordt uitgeweid, als of het om teregtwijzing van een

verachtelijkcn hoop volkvcrdrukkers te doen was. Men vergeet

dat de zoogenaamde tegenstand der geprivilegieerden uit hel

krenken van hunne reglen ontstond; dat, in de taal der

revolutionairen, alles privilegie heet wat niet past in het

stelsel der nieuwerwctsche gelijkheid, en dat schennis der

privilegiën regtstreeks of zijdelings het geheele Volk trof ').

Vergunt mij nog een ander voorbeeld. Ik bedoel het alge-

meen overleg dat aan de zamenkomst der Nationale Verga-

dering voorafging. Tot dien tijd toe was, zegt men, de houding

van hen die reikhalzend naar wijziging uitzagen onberispelijk.

Het was Ie mouvement sublime de 1789. Van hervorming was

er spraak, niet van omwenteling. „La révolution de 1789 n'a

eu pour hut que de régulariser les limites qui, de tout temps

ont existé en France " ^). En vraagt gij waarop dit beweeren

steunt? op de Instructiën door de kies-collegiën van Adel,

Geestelijkheid en Derden Stand voor de Afgevaardigden opge-

steld. Deze, zegt men, getuigen allerwege van echt-monar-

chalen zin. Zelfs in een uiterst merkwaardig Appel contre

la division des opinions (in 1831 stuksgewijs geplaatst in

') Schlosser, die niet anti-revoluUouair is, sclirijft: „ Das Volk hielt am

Alten uud despotische Regenten und Minister stürzten es um. Der dem

Volke von Natur eigne Sinn für Recht und Herkommen, der leider bei

jedcr Révolution gckrankt werden musz, wenn etwas dauerliaft wolilthaliges

bewirkt werden soll (ik laat dezen lusschenzin geheel voor rekening van

den schrijver)
, empörte sich gegen doctriuiire Gewaltthatigkeit, wie gegen

brutale; daher der Widerstand gegen Pombal, Joseph II, Struensee,

Gustav III. Nielit blos die Priviiogirlen stritten gegen die geuanntrn Minister

und Fürstcn, sondcrn das Volk."

-') M'ne Je Stael, I. 115.

IS



la Gazelle de Frame),, in dit meesterlijk overzigt der Revo-

lutie, lees ik eene uitbundige lofspraak der eensgezindheid

van17H9, voorde handhaving van verkregen regt en hislorischen

staatsvorm. „Quand on jette les yeux sur les cahiers de ces

assemblees qui se tinrent simultanément dans toute l'étendue

de ce royaume, on est pénctré d'admiration pour la sagesse

profondc, pour l'esprit d'ordre et d'équité qui présida a leurs

délibérations : unité de voeux, harmonie presque merveilleuse

dans l'indication des mêmes abus et des mèmes réformes,

unanimité de sentimens et de conduite; voila ce qu'on trouve

dans les cahiers de ces assemblees locales; partout mêmeamour,

mème reconnaissance pour Ie pcre commun des Francais , mèmc

respect pour les droits acquis
,
pour les principes fondamentaux

de la société. On a peine a comprendre qu'un tel accord dans

les voeux el les expressions ait pu se manifester au sein

d'assemblées si diverses, de populations si distantes; la,

toutes les classes sociales s'entendirent pour Ie bien de la

patrie, tous les interets se confondirent dans rintérêt général,

abnégation absolue des uns, déférence, cordialité des autres,

confiance de tous dans les vertus et dans l'équité du monar-

que; voila ce qui se lit a chaque ligne dans ces monumens

de la sagesse et du bon esprit du peuple. On ne trouve rien

,

dans les cahiers des assemblees de bailliages, qui ne soit

francais, qui ne soit national, qui ne soit inspiré par Ie

patriotisme Ie plus vrai et Ie plus pur, qui n'eül réalisé

pour la France un grand perfectionnement social, qui n'eüt

ouvert pour elle une ère de liberté , de repos et de bonheur." —
En wanneer wij de cahiers in de hand nemen, hoedanig is

de hooggeroemde gemoedsstemming der kiesgeregtigden? Men

wil de monarchie, maar welke? de historische of de revolu-

tionaire? een koning souverein der onderdanen, of dienaar

van het souvercine volk? Ziet wat eenstemmig in de cahiers

van den Adel gezegd wordt: de koning is de eerste beambte
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cn in licl bo/.il eoner hem loebetrouwde mn'^l Wilt ^ij soort-

gelijke staaltjes van aanhankelijkheid aan het historische

staatsrcgt? De Natie moet worden geraadplcc<^d ovei' al wat

voor haar van gewigt is ; de wetgevende magt behoort aan

de Natie, de uitvoerende aan den Vorst: de Derde Stand

verlangt dubbele vertegenwoordiging en hoofdelijke stcmming(*).

liet volgend oordeel, in zijn laconischen vorm, is niet te

streng: ,,de cahiers waren eene tweeledige oorlogsverklaring;

van de drie Stenden aan den Vorst en van den Derden Stand

aan Adel en Geestelijkheid" ^).

Overdreven geivigt wordt, door het voorbijzien van de

hoofdzaak, aan bijzaken gehecht.

') Zie hierboven, blz. 193,

(*) [Zoo onjuist is het beweeren : „ Van de denkbeelden van Rousseau

„vindt men in de cahiers geen sporen; zij beginnen pas te werken wan-

neer de omwenteling reeds aan den gang is." — Tocqueville schrijft: „Ces

cahiers, dont les originaux ferment une longue suite de volumes manu-

scrits, resteront comrae Ie testament de Vancienne société frangaise, l'ex-

pression suprème de ses désirs, la manifestation authentique de ses volontés

dernières." VAncien régime. — De uiterste wil, ja, maar tevens, dunkt me,

„Ie programme de la société nouvelle", door welke het tegenovergestelde

van wat de natie toen nog wilde, tot stand komen zou. Immers ook bij

Tocqueville leest men : „ Quand je viens a réunir ensemble tous ces voeux

particuliers , je m'aperpois avec une sorte de terreur que ce qu'on réclame

est l'abolition simultanée et systématique de toutes les lois et de tous

les usagcs ayant cours dans Ie pays; je vois sur Ie champ qu'il va s'agir

d'une des plus vastes et des plus dangereuses révolutious qui ayent jamais

paru dans Ie monde." p. 221.]

*) „Wurden die Forderungen der drei Stiinde erfüllt, so sah sich der

König zugleich aller wesentlichen Vorrechte der ueberlegenen Gewalt, und

aller nothwendigen Mittel zu ihrer Erhaltung bcraubt; er ward aus dem

Herrn der Unterthan seiues Volks. Kounte der dritte Stand die Wünsche

in seinen Cahiers in Beziehung auf die beide ersten Staude durchsetzen,

so stand das ScliicksaI dieser ganz in seiner Gewalt, und seine Aeusze-

rungen lieszeu ihnen wenig Schonung hoffen. Dem Wescn nach waren die

Galliërs eincKriegscrkliirung der vereinte drci Stande gegen den Monarchen

,

und zugleich eine Kriegserklarung des dritten Standes gegen Adel und

Gcistlichkeit." Gesch. der Slaat.w. II. 2G3.



Diliiiaal hel) ik een aantal voorbeelden , op ééne bladzijde

van een publicist en staatsman, vroeger zeer, en niet ten

onregte, vermaard, in wiens veel gelezens schiiften menige

behartigenswaardige opmerking voorkomt. Den begaafden An-

cillon bedoel ik (*). Aldus schrijft hij:

„Bicn loin que la révolution doive être jugée nécessaire,

on peut alléguer une foule de choscs qui, par leur présence

OU par leur absence, l'auraient prévenue ou lui auraient

donné une autre direction. De ce genre sont: a, l'appel fait

en quelque sorte a tous les Francais de débaltre les formes

de la représcntation ; h, Ic long intervalle placé entre la con-

vocation des États-Généraux et leur réunion; c, Ie doublement

du tiers; d, la réunion ordonnée a Versailles, prés du volcan

de Paris, au lieu de la faire a Blois, a Tours, a Compicgne,

OU dans lelie autre villc; e, la timidité de la Cour, qui

rempècha de décider les grandes questions, avant que les

députés eussent eu Ie temps de s'entendre et de se concerter.

La déclaration du 20 juin , donnée Ic 5 mai
,
changeait tout

l'état de la France"

Ancillon wil niet dat, vóór Junij 1789, de Revolutie onvermij-

delijk geweest zij. „Dire que la Révolution était nécessaire,

c'est dire que la faiblesse du Gouvernement et l'audace cri-

minelle de l'Assembléc étaient nécessaires et inévitables.

Saisisse qui pourra et voudra ce point de vue, aussi contraire

a la liberté qu'a la dignité de l'homme, et qui l'avilit, en

l'absolvant de tout ce qu'il fait, et de tout ce qu'il supporte."

(*) [„M. Ancillon, publiciste, historiën, moraliste et pliilosophe, sans

beaucoup d'originalité ni de puissance dans ces diverses carrières , mais

partout judicieux, clairvoyant ct couciliant." Guizot, Mém. IV. 19.]

') Kouveaux Essais, I. 98. — [„Soortgelijke beschouwing geeft hij ook

in een zeer opmerkelijk overzigt Ansicht der franzqsischcn lievolutioti , aan

het einde van zijn geschrift Uetjer SouDerilnUiit tmd Staais-verfassunr/en

(1810), S. 70—102]
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Volgens Ancilloii is dit een nienschvernederend standpuiil, waar-

bij verantwoordelijkheid wegvalt. Ik houd de omwenteling voor

onvermijdelijk; doch protesteer tegen de gevolgtrekking. Dit

gevoelen heeft niets met het fatalisme '), niets met verontschul-

diging van misdaad of misdadigers gemeen. Of is er niet geschre-

ven? „het is noodzakelijk dat de ergernissen komen; doch wee

dien mensch door welken de ergernis komt." Omdat eenc

verleidelijke dwaling, op den al te vruchtbaren akker van

het menschelijk hart, zich in rijken oogst van wanbegrippen

en wanbedrijven openbaart, vervalt de schuld en toereken-

baarheid niet. Al ben ik onvermogend om het kwaad te

beletten, nooit ben ik verpligt aan hen wier beginselen ik af-

keur, hulp of hulde te brengen.

Van de onweerstaanbare overmagt der eenmaal in werking

geraakte beginselen niet overtuigd , zoekt Ancillon de oplossing

enkel in de daden van hen die, in naam althans , aan het bestuur

waren en vergeet in hoedanig een atmosfeer men geraakt was. In

gewone tijden is het allezins waar : weifeling is aanmoediging

van rebellie, gedeeltelijke concessie uit zwakheid het zekerste

middel om, met zelfvernedering, tot volledig toegeven ge-

noodzaakt te worden. Maar het w as voorwaar geen gewone tijd.

Zij van wie men dergelijke standvastigheid verlangt , hoe konden

zij , kinderen hunner eeuw , die bezitten ! Al ware zij hun , door

nauwelijks verklaarbare uitzondering, ten deel gevallen, hoe

zouden zij in de mogelijkheid geweest zijn hun wil , met den wil

bijkans van allen in tegenspraak, te doen gelden ! Men verge van

niemand onwrikbaren gang, wanneer algemeene bedwelming

in de lucht is; en, zoo één enkele den atmosferieken invloed

wederstaat, men vleije zich niet dat, onder het driftig ge-

schreeuw en onzinnig voortwoelen van allen, die ééne (tot

verontwaardiging van elkeen, bezadigd en nuchteren gebleven)

') Hierboven, bl. iSO.



boventoon cn ovcrmagl verkrijgt. De opmeiking van M""' de

Stael, omtrent het onvermogen van Lafayette, is juist. „Quelle

quc lut son opinion politique, s'il avait voulu s'opposer a

l'esprit du temps, son pouvoir eut été brisé. Les idees ré-

gnaicnt a cctte époque, et non les individus. La terrible

volonté de Bonaparte lui-mcme n'aurait pu rien contre la

direction des esprits." En zou dan een geslacht dat de be-

grippen van Montesquieu en Rousseau, als politiek evangelie,

had ingezogen, zich door daad oC beshssing, door wijze

overlegging of lijne kunstgreep van het Hoi', hebben laten

terughouden in den loop der omwentelingstheorie (*)?

Men had de Staten-generaal moeten bijeenroepen, als in

1C14-. — Uitmuntend, maar ondoenlijk. Op dien voormaligen

voet was de koning alleenheerscher, de onderdanen werden

enkel gehoord, toestemming werd enkel voor subsidiën ge-

vraagd. Meent men dat de openbare meening, van haar

overmagt bewust, met zoodanige bespotting van haar eischen,

te vrede zou gesteld zijn? — Men had zich voor het verdub-

belen van het getal afgevaardigden uit den derden stand, Ie

doublement dutiers, behoorente wachten, waarvan hoofdelijke

stemming en dus overmagt van het democratisch beginsel

,

onafscheidelijk was. Voorzeker; niets kon wenschelijker zijn

dan de beraadslaging door lederen stand afzonderlijk te doen

geschieden, of althans, in de vereenigde vergadering, te zorgen

dat de derde stand door Adel en Geestelijkheid overstemd

wierd. Dit schrander overleg had slechts één gebrek ; de rekening

dat één minder is dan twee, was te duidelijk, te eenvoudig;

(*) [Aiicillon klaagt over „l'audace crlniiiielle de rAsscniblée" eu over

„la foiblesse du gouvernement", vooral omdat de Staten-geueraal zich als

nationale vergadering geconstitueerd hadden. Maar ook hier vergeet hij

den grondtoon van al wat er plaats had. Zou, uit het standpunt der

hcerschende leer, een andere houding der vergadering haar niet, als jani-

nierlijke zwakheid, zou een verzet des konings hem niet, als audace

criminelle, toegerekend zijn?]



ook de derde stand had ariihmetica «geleerd. Nu Geestelijkheid

zoowel als Adel voorwerp van minachting was ; nu iedereen

wist dat, volgens de staatkunde, zoo men achtte, van het

gezond verstand, het getal representanten evenredig aan het

getal gcrepresenteerdcn behoort te zijn, zou nu de derde

stand, door getal en theorie in het bezit eener onweerstaan-

bare kracht, lijdelijk berust hebben in regelmatig overstemd

worden, door eene geringe en gehate minderheid, vergeleken

met het gansche zielencijfer nauwelijks in tel'? M'"*^ de Stael

schrijn : „Si l'on n'avait pas accordé légalement unc doublé

représentation au tiers, on savait, a n'cn pas douler, qu'ir-

rité dc n'avoir pas obtenu ce qu'il demandait, il aurait

envoyé aux états-généraux un nombre de députés beaucoup

plus considérable encore; la mode était dans ce sens; c'était

Ie résultat de tout Ie 18^ siècle." De overlevering streed,

zeide men, tegen regt en reden, tegen de becijfering, grond-

slag van het natuurregt. „ D'une part ," schrijft Thiers
, „ on

faisait valoir les anciennes traditions, de l'autre les droits

naturels et la raison."

Volgens anderen zou men, niet door onverzettelijkheid,

maar door overvloed van toegeeflijkheid. Frankrijk hebben

gered. M'"° de Stael zegt: „Les États-généraux s'annonfaient

sous les plus heureux auspices. . . Sans doute , il restait

encore de grands sujets de discorde entre la nation et les

privilégiés, mais Ie roi était placé de manière a pouvoir être

leur arbitre, en se réduisant de lui-méme a une monarchie

sagement limitée." Eilieve, iine monarchie sagement Itmitée zon

tegen omwenteHng behoed hebben! Maar welke is de beteekenis

dezer uitdrukking? ook het adverbium sagement is voor verschei-

denheid van uitlegging vatbaar. Het streven der toenmalige wijs-

heid was , niet meer naar beperkt gezag van den vorst , wél reeds

naar onbeperkt gezag van het souvercine volk.— Thiers acht

de concessiën vruchteloos , omdat zij te laat en ten halve ge-



sollied zijn. „On avail promis a la Nalion les états-géncraiix

,

clle demanda que Ic teime de la convocation fut rapproclié

;

Ie Icrme rapproché, clle y voulut la prépondérance : on la

lui refusa , mais en doublant sa rcpiésentation, on lui donna

Ic moven de la conquérir. Ainsi donc on ne cédail jamais

que parlicllement , et lorsqu'on ne pouvait plus lui lésister;

mais alors ses forces étaient accrucs et senlies, et clle voulait

tout ce qu'clle croyait pouvoir. Une résistancc continuelle,

irritant son ambition , dcvait bientót la rendrc insaliable.

Mais alors mème, si un grand ministre, communiquant un

pcu de force au ' roi , se conciliant la reine
,
domptant les

privilégiés, cüt devancé el rassasié tout a coup les prélcntions

nationales, en donnant lui-mcme une constitution libre; s'il

eüt satisfait co besoin d'agir qu'éprouvait la nation en l'appclant

tout dc suite, non a réformer l'état, mais a discuter ses

intéréts annuels dans un état tout constitué, pcut-être la

lulte ne se fut pas engagée." — Inderdaad, waar reden tot

misnoegen is
,

geve men , uit vrije beweging en zonder uit-

stel, geboor aan billijken wensch; te kraclitiger wordt men

tegen onbillijken eiscb. Men bevredigt dc driften door tijdige

en volledige gift ; men tergt ze door balve toegeeflijkbeden

uit dwang. Ik beb geenerlei aanmerkingen tegen deze les

dan alleen, dat men in 1789 te strijden bad tegen een leer,

volgens welke al wat de natie verlangde baar onbetwistbaar

regt sclieen, al wat zij verkreeg un a-cmrpte, gedeeltelijke

afdoening eener onbetaalbare scbuld. Verzadiging is niet

denkbaai', omdat de revolutie-geest ecne alvcrslindende kracbt

beeft; overvloed van water is ongenoegzaam voor bet bodem-

looze vat.

Volkomen juist is de opmeiking van M""^ dc Slacl: „En

examinant la conduite de Louis XVI, on y trouvera surement

des faiites, soit que les uns lui rcprocbenl dc n'avoir

pas asscz babilcmcnt défcndu son pouvoir illimilé, soit
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que les aulics raccusent de n'avoir pas cédé sincèrcmcnl

aux lumières du siècle; niais scs faiiles onl élé tellcment

dans la nature des circonslances
,

qu'ellcs se renouvcllcraient

prcsqu'autanl de fois quc les mêmcs combinaisons cxlérieures

SC représcnleraient."

Nog een uitvlugt is er: dc feilen van Lodcwijk XVI moeten,

zegt men, op rekening der omstandigheden worden gesteld ').

In andere omstandigheden zou de iiitkomsl beter zijn geweest.

Neen, gunstiger omstandigheden konden er niet zijn, of liever,

in den toenmaligen dampkring, werden alle omstandigheden

ongunstig. Aan eene theorie, van de gemoederen meesteres,

wordt alles ondergeschikt en dienstig.

Deze heerschappij der wanbegrippen was onloochenbaar;

de geschiedenis zou te voorschijn brengen wat, in de sfeer

der gedachte, reeds tot stand gebragt was. Uit dit oogpunt

moeten de gebeurtenissen, in oorsprong, aard en gewigt,

worden gewaardeerd. — Bij voorbeeld

:

Zoo had het vermaarde vlugschrift van Sieyes over Ie Tiers-

Élat, met vraag en antwoord: ., Qu'a-t-il été? rien. Qu'cst-il?

tout. Que demande-t-il a ctre? quelque chose;" onbereken-

baren invloed. Doch waarom ? als kort begrip der sedert lang

toegejuichte redeneringen over de volksoppermagl.

Zoo is, omtrent de zamensmelting der stenden, de uitdruk-

king van M'"*" de Stacl inderdaad niet te sterk : „ Ce décret étoit

la i'cvohilion mème." —-Maar deze afkondiging der revolutie,

dit verdwijnen der bevoorregte slendcn, was het begin der

toepassing eener leer die reeds gezegevierd had.

Zoo heeft het wedijverend stormloopen op de privilegiën , in

den beruchtcn nacht van ^ Aug. 1789, verbazende gevolgen

gehad, doch deze algemeene vernietiging was de voltrekking

van een sedert lang uitgesproken vonnis (*).

') I. 49.

(*) [Telkens is Iict: ware dit of dat, liclzij gebeurd of niet gebeurd,



ïii 1789 moest wel de vollooidc voorbereiding door onlvvik-

keling worden gevolgd. Ook Ancillon erkent: „La révolution

1'ut consommée sous Ie rapport des principes, Ie jour oïi Ie

tiers-état se déclara Assemblee nationale; la révolution fut

consommée sous Ie rapport des moyens , Ie jour oü Ie peuple

prit la Bastille. Le premier, la souveraineté du peuple fut

décrétée, le second, la force de la populace fut employee.

Or toute la révolution n'est que le développement de ce

principe et de ce moyen, qui dcvait amencr la souvei'aineté

de la populace." Hij dagteekent de onvermijdelijkheid der re-

volutie van het decreet waarbij de nationale vergadering zich

gevormd heeft (*); maar vergeet dat ook dit bij uitnemend-

de revolutie ware gestuit. De voorbeelden zijn talloos.— Had Lodewijk XVI
slechts geluisterd in 1775 naar Turgot, die eene enkel raadgevende volks-

vertegenwoordiging verlangde! Antwooi-d: „On ne pourrait méconnaitre

davantage la portee d'une mesure et l'esprit de son temps. II est souvent

arrivé, il est vrai, vers la fin des révolutions, qu'on a pu faire impu-

néraent ce que Turgot préposait, et, sans accorder de libertés réelles en

donner l'ombre. Mais au début d'une révolution ces eutreprises cchouent

toujours et ne font qu'enflammer le peuple sans le coutenter." Tocqueville

IV, 228. Hierboven, blz. 278. — Hadde hertog van Brunswijk in 1792 zijn

manifest niet uitgevaardigd, de troon zou niet zijn gevallen! Antwoord:

„Nacli den Aussageu der Zeitgenossen machte es auf die französische

Bevölkerungfast gar keinen Eindruck. Gerade dasz es so völlig wirkungslos

blieb, ware in Miszgeschick vom höchsten Belange." Von Sjbel, I. 501.]

(') l^Van dien lijd «/"moest, ook volgens Ancillon, de losgelaten re-

volutie haar loop hebben. „Von dem Augenblick au, wo der Konig der

National-Versammlung das Daseyn gab, ereigncte sich alles Folgende von

selbst, und muszte sich gerade so ergeben... Die Révolution artete ««'c^^ (/a/cA

ZafliUigkeilen aus, sondern sie war, von ilirem Beginne an, eine schreekliche

Ausartung des dem Menschen inwolinenJen Vervollkomnungstriebes , eine

rasende Uebertrcibung aller Gefiihle und aller Begriffe, und besonders das Re-

sultat eines gewaltigen Misgriffes, eines grossen, immer wiederkehrenden

Grund-Irrtliums. Denn sobald die National Versammlung aus den Trümmern

der General-Stiinde allmaclitig hervorgegangen war, trat mit ihr, und in

ilir, als vermeintliches Princip des Lebens , das Prineip des politischen

Todcs auf, als Grundlagc des zu beginnendcn Werks , die Mine die es

nothwendig sprengen muszte ; es erhoh ihr machtiges Hau^U die Volkssuuve-
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Iicid onvermijdelijk was; dat de theorie der volksoppermat^t,

van de gemoederen door den geest der eeuw meesteres , in

het streven naar den eigcnaardigen staatsvorm niet kon worden

gekeerd. Onvermijdelijk is de uitbarsting van den vulkaan

,

reeds lang eer het berggevaai'tc van een wordt geseheurd.

Onvermijdelijk was de revolutie, reeds lang eer ze begon; de

revolutie met stelselmatige toepassing van de wijsbegeerte des

ongeloofs; met misdrijven en moordtooneelen en verwoesting,

met zelfvergoding en aanbidding van de rede op de puinhoopen

van den alouden staat. — Dit kon
,
bij de overmagt der valsche

filozofie, worden voorspeld. En het is voorspeld. Bijv. reeds

in 1770, werd, van wege de geestelijkheid, aan den koning

gezegd: „L'impieté en vent tont a la Ibis a Dicu et aux hom-

mes. Elle ne sera satisfaite que lorsqu'elle aura anéanti toute

puissance divine et humaine. Elle précipitera la France dans

toutes les horreurs de l'anarchie et y fera naitre les plus étran-

ges révolutions." — Opmerkelijk was, in het begin van 1789,

eene bijzonderheid door Lacretelle medegedeeld. In eene pre-

dikatie voor het bofte Parijs in Nótre-Dame, sprak de redenaar

deze profetische woorden uit: Uwe tempelen, o lieer! zullen

verwoest worden ; uw dienst vernietigd , uw naam gelasterd.

De lofliederen U ter eer, zullen voor de schandelijke zangen

der losbandigheid moeten wijken; en op deze zelfde heilige

aan U gewijde plaats zal eene vloekwaardige godes op den

troon worden gezet om de hulde der aanbidding te ontvangen" ').

RAENiTAET, dicscr allcs zernialmcnde Riese, der das Gebiiude, welches er

trageii sollte, gleicli beim Eutstelien zerstörte , uud was auf ilun ruheu

sollte, in einer bestandigen Bewegung erhielt." S. 81.]

') „Le père Beauregard, ex-jésuite, qui avait prêché Ie carêinc a Ia

cour, pronoufa, d'une voix tonnante, ces paroles , dont les sacriléges vio-

lences d'Hébert et de Chaumette firent depuis ime si étonnante propliétie

:

„Oiii, vos temples, Seigneur, seront dépouillés et détruits, vos fêtes abolies,

votre nom blasphémé, votre eulte proscrit. Mais qu'eiiteuds-je, grand Dieu

!

que vois-je? aux saiuts cautiqucs qui faisaient retcutir les voütes sacrées
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Zoo moest in 1789 gebeuren wat gebeurd is; en gij zult,

tegenover het beweeren van Ancillon omtrent het aannemen

van den eigenaardigen titel nationale vergadering, uw zegel

hechten aan het kernachtig gezegde van Mignet: „De staten-

generaal hebben eene omwenteUng afgekondigd, die reeds

gemaakt was"

en votrc honneur, succèdent des cliants lubriques et profanes! Et toi, di-

vinité infame du paganisme! tu viens ici même prendre audacieusement la

place du Dieu vivant, t'asseoir sur Ie tróne du Saint des Saints , et recevoir

1'encens coupable de tes nouveaux aiorateurs."" IlinL de France pendant Ie

Siècle par Lacretelle.

') „Les États-Généraux ne firent qua dccréter une révolution déja faite."

I. 36.— [„ Als König Ludwig XVI die Reiclistiiade berief , da war bereits die

Révolution im nationalen Bewustseyn vollstandig vollbraclit." Stalil.III. 360.

—

„ Sobald die öffentliche Meinung ... in dem Reichstage ein Organ ihrer

Kraft erhielt, brauchte sie nur ihren Willen zu erklaren, ja die vorhan-

dene Thaisache nur anszusprechen , und der alte Staat fiel rettungslos in

seiner eigenen Fiiulnisz zusammen." von Sybel.]



XII.

TWEEDE TIJDPERK.

ONTWIKKELING (1789—1794).

Als ik de periode der ontwikkeling, de vijfjaren, 4789

tot 1794', zoo rijk aan jammeren en misdaden, overzie, vind

ik daarin de trekken allen terug, die ik uit den aard van het

revolutie-beginsel, voor dit tweede tijdperk afgeleid heb. Over-

eenstemming omtrent het zegenrijke der revolutie-leer; twist over

graad en wijs der toepasselijkheid; voorwaartsche beweging,

te midden van telkens heviger strijd
;
losmaking van zedelijken

en wettigen band; verslaving onder het ijzeren juk van een

steeds geweldiger revolutionair-centrale kracht.

Geen treffender bewijs van de verderfelijkheid der leer dan

dat ze in natuurlijken en onbedwongen loop, tot zoodanige

verwarring en gruwelen geleid heeft.— Doch wordt de kracht

dezer bewijsvoering door velen erkend? o neen. Reeds

omtrent het tijdperk der voorbereiding hebben wij gezien

hoe men aan deze of gene gebeurtenis, aan de feilen en

misgrepen van enkelen toeschrijft, wat met den alles van lie-

verlede overheerschenden en overweldigen invloed der dwaal-

begrippen in verband stond. Evenzoo ziet men ook later den

doorloopenden revolutionairen draad der historie voorbij. Zelfs

tot op den huidigen dag beweert menigeen wiens meening



gezag liccl't, dal de omwenteling, in beginsel heilrijk en lol

op 1789 in het regte spoor, door gebrek aan staatsbeleid en

velerlei andere toevalligheden van het oorspronkelijke doel

afgeweken en, door tegenstand, tot overdrijving, ja, tol de

razernij van het schrikbewind gebragt is (*).

(*) [Ten voorbedde neem ik St.. Marc-Girardin. lu zijne Soiwenirs et

réfe.rio)is politigues d'uti Jovrnalide (Paris
, 1859) vindt men een opstel getiteld

Miraheati, Louis XFI, Marie Anloiiietle , ou des origines et des ohstacles du gouver-

nement rcpresetdatif en France en 1789. Dit (p. 348—501) is une Élude sur la

Correspondance entte Ie Comte de Mirabeau et Ie Comte de la Marck, pen-

dant les années 1789, 90 et 91, (uitgegeven door de Bacourt in 1851). Ter

karakterizering en wederlegging van het vertoog zal ik, dunkt me, met

één citaat en met ééiie aanmerking kunnen volstaan. „ Donnez a l'hon-

nêteté de Louis XVI plus de décision, au courage de Marie-Antoinette

plus d'asceudant et plus de suite , a Mirabeau plus d'estime et de consi-

dération, a ses adversaires moins de liaine, a ses rivaux moins de vanité,

a M. de la Fayette la prévoyance politique, a Barnave, en 89, l'expé-

rience politique qu'il eüt en 1791, aux honiiêtes gens enfin, pour agir,

de 92 a 94, Ie courage qu'ils eurent tous pour mourir inutilement; faites

seulement un seul de ces changements, dont aucun eertes n'est impos-

sible , vous changez la marche des événements , et la Révolution touche a

son but des ses premiers pas. Rien n'est fatal dans les révolutions; tont

dépend des hommes." — Ziedaar de kern van liet opstel. Maar nu ook ééne

aanmerking op ééue enkele, de gewigtigste welligt, dezer eventualiteiten.

Geef Mirabeau meer krediet; Frankrijk, zegt men, ware gered. Hoe dan?

omdat hij een vriend van de monarchie was. Voortreffelijk, \wdXLxyii.w welke?

„ Je crois ," schrijft St. Marc-Girardin , „ que Mirabeau voulait sincèrement la

monarchie et, a mes yeux, Ie Mirabeau des notes secrctes, est Ie vrai Mirabeau"

p. 384. Maar nu open ik de Correspondance die aan de Etude ten grondslag

strekt en ik zie dat zelfs de graaf de la Marck over eene van die notes secrètes

schrijft: „Cethomme, malgré ses sentiments monarchiques, paraissait ne pas

prévoir que sa théorie, mise en pratique, aurait infailliblement enseveli Ie

tróne sous les débordements de la démocratie." p. 145. — Mirabeau was tegen

„ 1'abaissement systématique du pouooir exécieti/." Dit is zoo; hij zou veel-

eer systematische versterking der uitvoerende magt , dat is eene krachtige

regering op democratischen grondslag, hebben gewild. In zoo ver zeg ik

met St. Marc-Girardin: „Ainsi une royauté forte, mais une royauté qui

procédé de la révolution de 89, voila la doctrine de Mirabeau." Doch

een zoodanig koningschap is de koninklijke dictatuur, het imperialisme,

de geceniralisccrde en geneutraliseerde of geiiscamoteerde democratie. Daar-

voor was het te vroeg.
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Laat, mij dan nu, van het bet^in dor Nationale Vergadering

tot aan de opkomst van het schrikbewind, aantoonen,

Vooreerst , dat de tocvaUighcdcn waarop gedoeld wordt

,

grootcndcels zelve gevolg der omwentelingslecr geweest zijn,

en niet zoodanigen invloed gehad hebben, als men daaraan

toeschrijft;

Ten anderen, dat de afgrijselijkheid der Revolutie voort-

gezette locpassing der valsche filozofie was.

In een maandwerk dat, om verschheid van inzigten en de-

gelijkheid van bewerking, een voornamen rang onder onze

tijdschriften bekleed , las ik dezer dagen een belangrijk artikel,

van iemand die meer dan gewone kennis ook van de nieuwere

geschiedenis aan den dag legt(*). Wat vond ik daar, omtrent

hetgeen ons thans bezig houdt'? „ Niet de vrijzinnige beginselen

die in 1789 aller hoofden en harten vervulden, zijn de oor-

zaak geweest der latere dwaasheden en gruwelen der revolutie.

Daaraan was vooral de handelwijze der beleedigde aristocratie,

hare zelfzucht, hare hardnekkigheid , hare oneerlijkheid schuld.

^Ye^igt ware het aan de mannen der fransche omwentehng

gelukt de grondslagen hunner constitutie te bevestigen, had

niet de dubbelhartigheid des konings, de dolzinnigheid van

adel en geestelijkheid, en vooral de ongeroepene tusschen-

komst der vreemde vorsten een storm verwekt, waarop bij

Evenzoo meent ook v. Sybel telkens dat er nog op het keeren van den

stroom eenige kans bleef. Wat de ontwikkeling ten eenemale onvermijdelijk

maakt, het is, in Julij 1789 , Neckers onbekwaamheid (I. 82) , daarna de feilen

der nationale vergadering (I. 123), de onderteekening der constitutie van

1791 door den koning (275), de slapheid van de meerderheid der conventie

(322), de flaauwheid der mogendheden (345), enz. Doch van waar dat

niemand (ook der bekwaamsten en sterksten) in die jaren, ter beteugeling,

bekwaam of sterk genoeg was?]

(*) [Het tijdschrift is de G/(f.s', de schrijver Mr. Gerrit de Clercq, die, bij

langer leven , niet enkel in talenten , maar welligt ook in verdediging van

hetgeen hij als jongeling bestreed, een waardige zoon van mijn ouverge-

telijken vriend Willem de Clercq zou geweest zijn.]



de alioizc niol te rekenen viel."— Welaan, ziedaar drie liooldpun-

ten van aanval, waarop ik gaarne den strijd aanneem. Ilad, dus

beweert men , de koning ecnige vastheid van karakter gehad

,

waren adel en geestelijkheid minder onverzettelijk geweest,

hadden de mogendheden zich in de aangelegenheden van het

fransche volk niet dwaaselijk gemengd , het groote werk zou met

filozofische bedaardheid, met filanlhropische zachtaardigheid

voortgezet en voltooid zijn ; de stroom zou geen vreeselijke ver-

woestingen aangerigt, zou in hefelijke beeken verkwikking,

vruchtbaarheid en zegen hebben verspreid.

Aan Lodewijk XVI, aan de Aristocraten, aan de Coalitie,

is het te wijten dat het opgaand zonnelicht, nauwehjks aan

de kimmen ontrezen, in bloed en tranen is ten ondergegaan,

kortom, dat 1793 op 1789 gevolgd is.

1 . De dubbelhartigheid des konings.— Ze werd hem menigmaal

door vijanden en beulen te laste gelegd , doch de aard der tegen-

strijdigheden van zijn gedrag is , nu althans , genoeg openbaar

om vrij te waren tegen dit verwijt. De beklagenswaardige vorst,

meestal toegeeflijk, is, nu en dan, waar eer en pligt en gods-

dienstige nauwgezetheid het gebood, weigerachtig geweest;

maar deze ongelijkheid vindt niet slechts in de toenemende

onredelijkheid der eischen haar oplossing
;

zij is bovendien ver-

klaarbaar uit de reddeloosheid waarin men, door de over-

magt der revolutie, altijd gebragt wordt; zoodat men in het

wanhopig alternatief van vruchteloos verzet en even vruchteloozc

toegeeflijkheid geraakt. Zoo er bij Lodewijk XYI dubbclhartig-

iieid was, zij is soortgelijk aan die, waarmee men aan den

struikroover, naar gelang van omstandigheden, of het pistool

voorhoudt of de beurs prijs geeft. Maar, neen! hij heeft niets

verrigt dat naar wederstand geleek. Zoo men van dubbelhar-

tigheid gewaagt, het was de dubbelhartigheid van den weer-

looze die, nu eens ter linker- en dan weder ter regterzijde



zicli weiidl, oer de mooidoiiaar lieni liol nies op de keel zei.

Meer sehijn liecll de klagt over de zwakheid van den monarch

;

een vorst, prijseUjk in menig opzigt; geschikt om den scepter

met waardigheid te voeren, in eiken, behalve in zijn eigen

leeftijd. „L'histoire dira de lui, qu'avec un peu plus de force

d'ame, il eüt été un roi unique" '). Hij was niet bedeeld met die

moed en veerkracht, waarin toen het eenige redmiddel lag.

Ontbrak het hem aan persoonlijken moed? ik betwijfel, ik

ontken het. Geen lafhartigheid was het, toen hij, voor de vier-

schaar van het souvereine volk gedaagd, den kring zijner opge-

worpen misdadige regters met rustigen blik overzag ^) ; het

verwijt van het bloed des volks te iiebben vergoten met de waar-

digheid der verguisde onschuld van zich afwierp ^) ; toen hij

,

onder smaad en lijden, een grootheid van ziel openbaarde, te

luisterrijker bij het verdwijnen van vorstelijken glans. Geen laf-

hartigheid, toen een opgeruid gepeupel, ten getale van dertig

duizend, de heffe des volks, gewapend, tot in den omtrek van

het Hof, tot aan , tot in de vorstelijke binnenkameren drong

,

om de koninklijke sanctie af te persen op een revolutionair de-

creet, en de koning in oogenschijnlijk levensgevaar, onder het

geraas en gelier eener menigte, reeds aan moorden gewend,

tot geen antwoord was te brengen dan: ,,Ce n'est ni la forme,

ni Ie moment de l'obtenir de moi." Geen lafhartigheid, toen

hem de vastheid van tred en houding naar het moordschavot

niet begaf; toen hij aldaar, met eene stem die tot aan het uit-

einde van het wijduitgestrekte plein gehoord werd, den volke

toeriep : „ ik sterf onschuldig ; ik vergeef hun die oorzaak van

') Migiiet, I. 359.

„Sa dignité, sa coutenauce tranquillc , dans une aussi grande infortune,

touclient tout Ie monde." Thiers.

^) „ Ses réponses avaieut toujours été mesurées. Mais a cette iuterpella-

tion, vous avez fait conler Ie sang du peuple au 10 aoiU, il s'écria d'une voix

forie: „Non, Monsieur, non, cc n'est pas moi!" Thiers.

li)
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mijn (lood zijn : ik bid God dat Ilij nimmer mijn bloed aan

Frankrijk in rekening brenge." Die, levend en stervend, zoo-

danige standvastigheid betoont, moge geen krijgsman zijn,

maar bezit een moed niet minder dan dien van menig oorlogs-

held (*). — Doch, zegt iemand, ondanks deze onversaagdheid

was er gebrek aan zedelijke kracht; Lodewijk wist niet, door

gebruik der miUtaire magt, door standvastigheid in maat-

regelen die de overmagt konden verleencn, de revolutie te

stuiten. Zou krachtiger tegenstand gebaat hebben? Treffend

is de opmerking van M'"^ de Stael, dat Karei I, juist langs

den tegenovergestelden weg, tot dezelfde uitkomst gebragt

is. „Beaucoup de personnes ont altribué les désastres de

la P'rance a Ia faiblesse du caractère de Louis XVI, et

l'on n'a cessé de répéter que sa condescendance pour les

principes de la liberté a été Tune des causes essentielles de

la révolution. 11 me semble donc curieux de montrer a ceux

qui se persuadent qu'il suffisait en France, a cette époque,

de lel ou tel hommc pour lout prévenir, de telle ou telle

résolution pour tout arrêter; il me semble curieux, dis-je,

de leur montrer que la conduite de Charles I a été, sous

tous les rapports, l'opposé de celle de Louis XVI, et que

pourtant deux systèmes contraires ont amené la même cata-

strophe: tant est invincible la force des révolutions dont l'opinion

du grand nombre est la cause (**)!"— Wat baat eene krijgs-

magt die het gehoorzamen verleerd heeft! „La force, la force,

s'écrient ces hommes qui croient s'en donner, seulement en

prononijant ce mot. Mais en quoi consiste Ia force d'un

(*) [„Courageux pour sa propre vie, timide comme un enfant pour celle

de ses sujets et de ses amis , il eüt riiéroïsme de la résignation
,

qui

conveuait a riiéroïsme de la bonté." Mallet du Pan, I. 403.]

(**) [„ II y a des circonstances qui eniaceut tous les mouvemcnts d'un

homme dans un tel piège que, quelque direction qu'il prenne, il tombe

dans Ia fatalité de ses fautcs ou dans celle de ses vertus." Lamartine

,

I/isf. (les GlrondhiH, Brux. 1817. I. Sf).]



souver;uii , si ce n'osi dans robéissance de ses Iroupes? Oi'

rarméc, dès 1789, partagcait en grande partie les opinions

populaires (^ontre lesquelles on voulait l'employer." Lodewijk

XVI was de man niet, maar wie zou de man geweest zijn,

ik zeg niet, om, met het zwaard in de hand, een woesten

lioop van opstandehngen uit één te doen stuiven, maar om

de revolutie te bedwingen in haar geweldigen aanloop ? „ Quand

la plus énergique volonté des temps modernes," schrijft

M"" de Stael, „celle de Bonaparte, se serait trouvée sur Ie

Iróne, elle se serait brisée contre l'opinion publique au mo-

ment de l'ouverture des États-Généraux." Den troon staande

te houden kon de vorst niet; het hoogste wat hij vermogt,

was zich te begraven onder de puinhoopen van zijn paleis.

Doch er is hier meer dat behartiging verdient. Ik ontken niet

dat in de houding en de in maatregelen van Lodewijk XVI somtijds

verregaande schroomvalligheid en twijfelmoedigheid openbaar

zijn; maar wat is de reden dat men hetzelfde gebrek aan veer-

kracht, dezelfde weifeling en besluiteloosheid, bijv. in een

vorst, nazaat van heldhaftige voorvaderen, in den stadhouder

Willem V (*) ,
terugvindt? is het enkel gelijkheid van omstandig-

heden, is het enkel overeenkomst van karakter? van waar

dan al weder dezelfde noodlottige zwakheid, toen de gelegen-

heid tot weerstand oneindig gunstiger was, bij een Karei X, en

zelfs, wat meer beteekent, bij een vorst dien wij gekend en

hooggeacht en lief gehad hebben, en die, in moeijelijke tijdsge-

wrichten , onverschrokkenheid en onverzettelijkheid aan den dag

gelegd had (**)? Het was omdat geen hunner steunpunt in on-

wrikbare regtsbeginselen had ; omdat geen hunner zelf vrij was

van die begrippen , volgens welke de vorstelijke wil buigen moet

voor den volkswil. Ancillon schrijft : „ Louis XVI a méconnu une

(*) [Handboek,
§ 683.]

(**) [In 1830. — Nog sterker voorbeeld in 1848. Grondwelherz. en Eevnges.

bk. 40.]



grande vérité, qiic Tón peut regaider comme la base de la

morale des Rois, c'est que les droits du tróne sont fondés sur ses

devoirs, et que, renoncer aux premiers, c'est se libérer des

autres. Gonsciencieux comme il l'était, il se serait montré

moins farile, s'il avait été pénétré de ce grand principe. Mais

il sacriiia son autorité, comme s'il s'était agi de quelque

chose qui lui fut personnel; de manière qu'il ne lui en resta

bientót plus, non seulement pour sa süreté personnelle, mais

pour celle de l'État" ').Dit geldt van alle vorsten die voor de

revolutie-leer gezwicht hebben. De bewustheid van regt en

pligt was er niet; zij aarzelden in het gebruik der middelen

van zelfbehoud ; het beschermen van den troon scheen hun

een voorstaan van regeringsvorm , van dynastie , van persoonlijk

belang; zij vreesden den naam van despoot en tyran te ver-

dienen, door eene houding welke, tot heil der volken, aan

vorsten zou gevoegd hebben (*). Zoo draagt de omwentelings-

leer zelve de schuld der aarzeling en zwakheid waaruit men, ten

onregte, haar telkens herhaalde overwinningen verklaart (**).

2. Onberaden wederstreving der bevoorregte stenden, dus

beweert men verder, was het bederf der goede zaak. „Les

malheurs de la révolution sont résultés de la résistance irré-

fléchie des privilégiés a ce que vouloient la raison et la force
"

') Komeaiix Essais , I. 96.

C) [Eene schroomvalligheid lofwaardig uit liet oogpunt van revolutionaire

regtziunigheid. Zie hierboven blz. 258.]

(**) [Over soortgelijke algemeene gemoedsstemming in lateren tijd en ook hier

te lande, Grondwetherz. enEensgez., blz. 39—44. — De ongerijmdheden zijn

niet ongerijmd; integendeel, zij nemen, als gevolgtrekkingen, het karakter

aan van juistheid en onwederlegbaarheid, voor elk die het valsche beginsel

waarvan zij de ontwikkeling bevatten, voor waar houdt. In die betrek-

kelijke waarheid ligt het geheim van de kracht
,
zelfverloochening en geest-

drift dergenen die ze met overtuiging belijden ; het geheim ook van de

zwakheid eii weifeling van hen door wie ze , in tegenspraak met de theoriën

waaraan zij zelf hulde betoond hebl)en , worden ter zijde gesteld.]

2) M-"^ de Stiie!, II. .322.



Adel en geeslelijklieid , dit ontken ik niet, hebben, door vast-

houding aan bijgeloof en onverdraagzaamheid, later vooral door

ongeloof en zedeloosheid, tot de opkomst en den invloed der

valsche begrippen medegewerkt (*). Welligt was, in de zwaarte

van hun lijden , de zwaarte hunner schuld en de regtvaardigheid

der goddelijke vergelding zigtbaar. Doch ook dan nog is liet

ongerijmd de ontaarding der revolutie aan hun wederstand te

wijten. Het is de redeneertrant van den wolf in zamenspreking

met het lam.

Nemen wij aan dat cr wederstand geweest zij : was het

een misdrijf van hunne voonegten niet goedschiks afstand

te hebben gedaan? die voorreglcn waren ook reglen. Gesteld

dat ze in de overgifle achterlijk geweest zijn, indien dergelijk

een onwil of uitstel den toorn wettigt, is ook de doodslager

onschuldig, omdat het slagtoffer, terwijl het van zijne goe-

deren beroofd werd, niet lijdelijk bleef.

Doch laat ons nagaan of de onderstelling juist is.

Het tegendeel is waar. De bevoorregte stenden hebben de

omwenteling begonnen. „Ce sont les pariemens, les nobles

et Ie clergé qui, les premiers, ont voulu limiter l'autorité

royale La plupart des hommes de talent, parmi les an-

ciens gentilliommes, avaient adopté Ie parli populaire ^). Les

(*) [Ook om der oupartijdiglieidswille, plaats ik niet ongaarne het ge-

tuigenis van Tocquevilie : „Je ne sais si, a tout prendre, et malgré les

vices éclatants de quelques-uns de ses membres, il y eüt jamais dans Ie

monde un clergé plus remarquable que Ie clergé catliolique de France

au moment oü la révolution l'a surpris
, plus éclairé, plus national, moins

retranclié dans les vertus privées, mieux pourvu de vertus publiques, et

en même temps de plus de foi : la persécution l'a bien montré. J'ai com-

niencé l'étude de rancienne société plein de préjugés contre lui
;
je l'ai finie

plein de respect." L'uncien r('gime
, p. 176.— Zie evenwel hierboven blz. 159.

Ook was het niet aan de christelijke liefde der roonische geestelijkheid

te danken, zoo de vervolging van protestanten (van dc leeraars, zelfs tot

der dood toe) eerst kort vóór de revolutie ophield.]

') M-"^ de Staul, I. 1-25. t. a. p.I. -297.



privilégiés oiil eu\-nicines coiiinieiicc les premiers, el avec

courage et raison, l'allaque contre Ie pouvoir royal"

Zij hebben dit met bereidwillige zelfopofTering gedaan. —
In de eahicrs van 1789 vinden wij, als eenstemmigen wcnsch

van adel en geestelijkheid, vernietiging van financiële voor-

regten en gelijkheid der belastingen voor allen. In de beschrij-

ving van de algemeene geestdrift der nationale vergadering

in den avond van 4 Aug. 4789, leest men: „Chacun s'élance

a la tribune pour abdiquer ses privileges. La noblesse donne

Ie premier exemple; Ie clergé, non moins empressé, se bate de

Ie suivre " ''). Zelfs toen het wegnemen hunner goederen en

het vervolgen hunner personen in vollen gang was, heeft

weerstand zich geruimen tijd bijkans enkel in weerzin ge-

openbaard. Dit lag ook in den aard der zaak; het vermo-

gen ontbrak om, als zij geprotesteerd hadden, iets meer te

verrigten.

Doch, zegt men, het groote kwaad ligt in hun onberaden

vertrek. Door koning en vaderland voorbarig te verlaten,

hebben de emigranten aan de zaak die zij voorstonden, on-

berekenbare schade gebragt.

Voorbarigheid was er, volgens M™" de Stael, bij elk die

vóór 1792 uitweek. „Plusieurs écrivains politiques ont accusé

l'émigration de tous les maux arrivés a la France. II n'est

pas juste de s'en prendre aux erreurs d'un paiti des crimes

de l'autre; mais il parait démontré néanmoins qu'une crise

démocratique est devenue beaucoup plus probable
,
quand tous

les hommes employés dans la monarchie ancienne, et qui pou-

vaient servir a recomposer la nouvelle, s'ils l'avaient voulu , ont

abandonné leur pays." Doch , aan de vraag of van het langer blij-

ven gunstiger gevolg kon worden verwacht? moei, dunkt me, een

'j I. a. [). 17. ••') Thicrs.
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andere vraay vooral' ga;iii ; was langer blijven mogelijk vooi' hen

waarvan liier spraak is 7 — Zij zelve getuigt: „L'on doit dislin-

guer rémigralion volontaire de l'émigration l'orcée. Après Ie

renversement du tróne en 1792, lorsque Ie régne de la ter-

reur a commoneé, nous avons tous émigré, pour nous sous-

traire aux périls dont cliacun était menacé. L'émigration de

1791, au contraire, n'étant provoquée par aucune espéce de

danger, doit être considérée comme une résolution de parti."

Eilieve! wèl in 1792, niet in 1791, was er gevaar. De ver-

ontschuldiging begint waarschijnlijk, eerst onjuist, met den

eigen dag waarop zij vertrok.

Vóór 1792 auciine espèce de danger. — Ziet hoe spoedig de

historische waarheid, als de eigenliefde in het spel is, zelfs

bij hen die ze beleefd, zelfs bij hen die er deel aan gehad

liebben, in vergetelheid geraakt. Vóór 1792 was men ongedeerd

en veilig! Reeds twee jaren vroeger, reeds van de zamenkomst

der staten-generaal af, was er toenemende verwarring en rege-

ringloosheid. Aan de nationale vergadering, werd door een van

haar comités, op 3 Augustus, niet van het jaar 1792, maar

van het jaar 1789, gezegd: „Les propriétés, de quelque nature

qu'elles soient, sont la proie du plus coupable brigandage; de

tous les cótés les chateaux sont brülés, les couvents détruits,

les fermes abandonnées au pillage. Les impóts, les redevances

seigneuriales, tout est détruit ; les lois sont sans force, les magis-

trats sans autorité ; la justice n'est plus qu'un fantóme qu'on

cherche inutilement dans les tribunaux."—M™^ deStael beweert:

„Après Ie 5 et 6 oct. 1789 Mounier et Lally quittèrent

l'assemblée et la France r une juste indignation leur fit com-

mettre cette erreur; il en résulta que Ie parti modéré fut

sans force." Geenszins; hun partij werd niet magteloos,

omdat zij vertrokken; zij vertrokken, omdat hun partij mag-

teloos was. In een brief van Lally-Tolendal leest men: „II a

été au dessus de mes forces de supporter plus longtemps



rhoiTCur que mc causoil ce sant^, ces Ictes, celle reine pres-

qu'égorgée, ce roi, amené esclave, enlrant a Paris, au milieu

de ses assassins, et précédé des lêtes de ses nialheureux

j^ardes. Ces perfides janissaires, ces assassins, ces lemmes

cannibales, ce cri de tous les évéques a la lanterne, dans Ie

moment oü Ie roi entre dans sa capitale avec deux évêques de

son conseil dans sa voiture. Un coup de fusil que j'ai vu tirer

dans un des carrosses de la reine. M. Bailly appelant cela un

beau jour. L'assemblée ayant déclaré froidement Ie matin qu'il

n'éloit pas de sa dignité d'aller toute entière environner Ie

roi. M. Mirabeau disant impunément dans celte assemblée que

Ie vaisseau de l'État , loin d'être arrêté dans sa course , s'élan-

ceroit avec plus de rapidité que jamais vers sa régénération.

M. Barnave riant avec lui, quand des flots de sang couloient

autour de nous. Le vertueux Mounier échappant par miracle

a vingt assassins
,
qui avoient voulu faire de sa têle un trophée

de plus. — Voila ce qui me fit jurer de ne plus mettre le

pied dans cette caverne cVanlhropophages , ovi je n'avois plus

la force d'élever la voix, oü depuis six semaines je l'avois

élevée en vain. Moi, M. Mounier, et tous les honnêtes gens

ont senti que le dernier effort a faire pour le bien éloit d'en

sortir" ^). Meer dan genoeg reeds, of, is er nog meer noodig,

dan stel ik tegen M""^ de Stael een getuige, voor haar

althans onwraakbaar, en van wien ze bijkans een onfeilbaren

afgod gemaakt heeft, haar eigen vader. Necker, van de

emigratie vóór 1792 gewag makende, verklaart: „II étoit

connu, parfaitement connu, que la plupart des gentilshom-

mes sorlis de France avoient été contraints a cette mesure,

pour s'affranchir d'insultes , et pour échapper aux violences per-

sonnelles dont l'incendie de leurs chateaux, Ie pillage de leurs

propriétés et tant d'autres exces étoient devenus les avant-

') Bij Buile, V. 145.
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coureurs: on tievoil , on songeaiit. ii eux au noni de laiNation,

ne pas leiiir a desscia dans l'oubli l'oppression qu'ils avoient

éprouvée. On devoit, avant d'impuler a crime capilal leur séjour

hors de Franco, assurer au dcdans leur sécurité" Eindelijk

levert zij zelve soortgelijk citaat: „ Les déclamations démocra-

tiques avec lesquelles on réussissait a la tribune, se transfor-

maient en mauvaises actions dans les provinces : on brülail

les chateaux, en exécution des épigrammes prononcées par

les orateurs de l'assemblée, et c'était a coup de phrases que

l'on désorganisait Ie royaume."—Waar brandstichting en moord

aan de orde van den dag is en heftige oproerstokerij zich in

tallooze wanbedrijven vertoont, zij het vergund de volledige

veiligheid die aan de uitgewekenen ten deel zou gevallen

zijn, en waarop haar aanklagt berust, in twijfel te trekken.

3. Doch hun dwaling, hun misdrijf is niet in hun ver-

trek op zich zelf gelegen , maar hierin dat zij zich tegen

het Vaderland van vreemde hmlp bediend hebben. Dit brengt

ons tot het derde en laatste punt van onderzoek; namelijk

of, door de ongeroepen tusschenkomst der mogendheden, door

haar zamenspanning of coalitie, de arbeid der staathervor-

mers in verkeerde rigting gebragt is?

Later, waar ik van het volkerenregt gewag maak, over

den aard en het overleg dezer coalitie iets meer. Thans

dit slechts. Eene faktie welke, van het bewind meesteres,

de heiligste regten miskent, de ware volksstem ten onder

houdt, de ware volksbelangen aan eigen belang opoffert,

is niet de natie , niet de vertegenwoordigster van het va-

derland, dat zij verdrukt en onteert. Er kunnen omstandig-

heden zijn, waardoor het inroepen van buitenlandsche hulp

vaderlandsliefde wordt (*). In Frankrijk hebben ze bestaan.

') De la RéDoluüou fraii(;aise (Paris 1859) II. 187.

(*) [lu de vereenzelviging van oadeHand en goaceniemeid weid juist

,



Den nabuur, al wordt li ij niet in liuiseiijk krakeel gemengd,

zal men niet aarzelen in te roepen, als er brand is in de

woning , of als een der huisgenooten dief en moordenaar

wordt. De tusschenkomst was niet ongeroepen; zij werd niet

enkel door de emigranten gevraagd, ze werd verlangd door

allen in wie het voortleven moest worden erkend van den

historischen en wettigen staat. Tusschenkomst zou, ook on-

geroepen, wettig geweest zijn; even als binnentreden der

woning naast u, ter blussching van een vlam, door balda-

digheid ontstoken en die uw eigen woning bereikt of bedreigt.

Er is eigenlijk geene interventie geweest. Daargelaten wat

de mogendheden hadden behooren te verrigten, is wat zij

gedaan hebben, niet twijfelachtig: zij hebben, ter zelfverde-

diging gedwongen, den krijg gevoerd; en. terwijl men de

hevigheid der revolutionairen aan den oorlog, door buiten-

landsche onbezonnenheid ontstoken, venvijt, hebben de re-

volutionairen zelve, ter bereiking hunner oogmerken, den

oorlog begeerd en bewerkt (*).

teu gevolge der algemeenlieid van de valsche theorie, de aard en betee-

kenis der worsteling over de grondslagen van staat eu zamenieving miskend.

Zie hierboven , blz. 245 , 258.— „ On fait la guerre a unefaclion antisociale et

non pas a la nation frangaise." Mallet du Pan, I. 28C. —• „On entend

les factieux accuser les émigrés franfais de s'armer contra leur patrie.

Contre leur patrie.' EUe serait douc dans ces conventicules sauguinaires

,

dans ces corporations de brigands qui ont assujetli la France épouvantée!

Elle appartiendrait a, quelques scélérats soutenus d'une populace corrom-

pue a laquelie ils ont transmis Ie nom du peuple
!

" I. 312. — Zeg dan ook

dat de fransche réfugiés hier te lande, in den strijd tegen Lodewijk XIV,

opstandelingen tegen den koning en verraders van hun vaderland zijn

geweest. — In Frankrijk was er (al wierd dit door de mogendheden telkens

miskend) een burgerkrijg. — La guerre cicile en France était Ie seul moyeu

de salut." Mallet du Pan, I. 407. Ook Mirabeau begreep dit.]

(*) [Zie, over de europésclie diplomatie in haar jammerlijk bedrijf, de

doorloopende vosrstelling bijv. van vonSybel, Geschichte der Revolutiotiszeit.

Vooral ook van denzelfden schrijver Die Erhehung Europas gegen Napo-

leon I. (Müuchen 1S61), S. 1—5. Over 1789—1815 heeft de harts-



Mu noy enkele voorbeelden hoe men, ook in dil lijdpei'k ')

,

dooi' buitensporig waarderen van bijzaken, den aard der revo-

lutie en de onweerstaanbaarheid van haar geweld voorbijziet.

Ware slechts Mirabeau niet gestorven !
— Zou dan waarlijk

de vaart gestuit zijn door langer leven van Mirabeau Zijn

toestand was reeds, zoo dikwerf hij zich verzette, meölijdens-

waard. „ Mirabeau inspirait
,

pour la première fois ,
quelque

estimc, et l'on ne pouvait mème s'empècher d'avoir pitié de

la contrainte imposée a sa supériorité naturelle. Sans cesse,

dans Ie même discours, il faisait la part de la popularité et

celle de la raison: il essayait d'obtenir de l'assemblée un

décret monarchique avec des phrases démagogiques , et sou-

vent il exerpait son amertume contre Ie parti des royalistes

,

alors mème qu'il voulait faire passer quelques-unes de leurs

opinions; on voyait manifestement qu'il se débatlait toujours

togtelijke vervalschiug der liistorie zich afgespiegeld in eene „unabsehbare

Masse von Gerüehten
,

Eiubiiduugen
,
Mythen und Teudeuziügen .... In

zahllosen Büchern las man, dasz die Revolution bis 1791 milde und

menschlich gewesen, dann aber batten die Höfe von Wien und Berlin

sie mit eiuer bewaffneten luterveution heimgesucht , und dadurch die Fran-

zoseu nach innen in wilde Leidenschaften versetzt und nach auszen zu

beispiellosen Anstrengungen und Siegen genöthigt — so dasz alle blutigen

Erevel der Schreckenszeit und alle Ausschreitungen der spatern Kriegslierr-

schaft nur das Erzeuguisz des ungerechten Angriffs der Coalition von

1792 gewesen.... Alle jene Tliesen ohne Ausnalime sind eine Entstelhing

der Thatsachen, eine völlige Umkehr der Walirheit. Der Krieg wurde 1792

nicht von Deutschland, sondern von der französischen Revolution begon-

nen. Der englische minister Pitt hielt Jahre lang an der Neutralitat, that

alles den Frieden zu bewaliren , und suchte auch nach der französisclie

Kriegserklarung uuaufliörlich zum Frieden zurückzugelangen. . . . Diese

Thatsachen sind heute der Geschichte zu völliger Sicherheit gewonnen

,

aus den aclitesten Quellen, aus den im Laufe der Ereiguisse selbst ent-

standenen Depeschen , Acten und Correspondeuzen. Es ist nicht möglich an

irgend eine Stelle noch einen Zweifel dagegen zu erheben, und wie sie seheu
,

id hieniU die Gesammtansicht der groszen Wellbewegung volktdndig verioaiideU.'"'\

') Hierboven, blz. 275. -) Hierboven, blz. 286.
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cnlrc son jugemenl et, son besoin de succès" '). Toen bij sliei l',

had liij den weg van het Capitool naar de tarpejaansche rols

bijkans ten einde gebragt; zoo hij langer geleefd had, de

kracht ook zijner welsprekendheid zou onvernnogend geweest

zijn tegen begrippen , aan wier natuur en strekking zijn vroeger

overmagt ontleend was. Laat liet genie van dezen aristocra-

tischen demagoog onvergelijkbaar geweest zijn, ook hij zou

een voorbeeld te meer hebben geleverd dat de revolutie, in

jeugdige verschheid, ook voor het genie te sterk is. Tliiers

erkent dit. ,, Le génie lui-même a besoin des circonstances. Que

Ie jeune Bonaparte, parexemple, se fut offert en 1789, même

avec ses talents et sa gloire, pour saisir la société franeaise,

tendant alors de toutes parts a se dissoudre, parceque les

éléments en étaient devenus incompatibles , il aurait eu beau

la serrer dans ses bras puissants, ses bras d'homme n'au-

raient rien pu contre les forces de la nature" ^). En Mignet zegt

:

,, Mirabeau mourut a propos. 11 roulait dans sa tête de vastes

desseins ; il voulait renforcer le tróne et consolider la révolu-

tion, deux choses bien difüciles en pareil temps"^).

De constituerende vergadering heeft, uit kwalijk begrepen

edelmoedigheid, eene noodlottige dwaasheid begaan, door te

verklaren dat geen van haar leden in de volgende vergadering

zitting mogt hebben. Zoo kwamen er nieuwe menschen, wien

het, op hun beurt, om eigen werk, om nieuwe wetten en

inrigtingen te doen was. Waren de leden der constituerende

vergadering in de nationale conventie verkiesbaar geweest,

') M™^ de Stad, 1. 351.

Histoire du Consulal, I. 20. [„Napoleon lui-même, quarante ans plus

tót, venait trop tót pour sa gloire. Vinet. — Zie ooic iiierboveii , blz. 291.]

*) 1. 1 80. [„ Son génie avait paii devant celui de la révolution." Lamartine.—

„ Désormais les masses étaient tout et les bommcs rien." St. Marc-Girar-

din. — „ Ein güustiges Gescliick endigte sein Lcbeu , als sein Beruf uiimö-

glicli geworden war." Voii S^bcl.]



zij zouden dc conslitulie, Imn eigen werk en troetelkind, liebbcn

beveiligd. „ Une assemblee nouvelle nc s'altacha point a conso-

lider son oeuvre, et la révolution qu'il fallait tinir, fut recommen-

cée"'). Ook M'"^ deStaelzegt; ,,Les constituans seraienl peut-

étre encore parvenus a sauver la France, s'ils eussent été membres

de l'assemblée suivante." Ik reken het overtollig de geringe be-

teekenis te betoogen der eventuele herkiezing (*) van eenige

leden eener vergadering die Frankrijk, door organisatie, ge-

desorganiseerd had. Tegen het gezag der rijkbegaafde schrijfster

roep ik haar eigen gezag in. „ Quelle confiance dans la stabilité

d'un tel ouvrage ! — La majorité de l'assemblée fit une constitu-

tion comme un traité entre deux partis, et non comme une

CEuvre pour tous les temps. Les auteurs de cette constitution

lancèrent a la mer un vaisseau mal construit, et crurent

justifier chaque faute en citant la volonté de tel homme, ou

Ie crédit de tel autre. Mais les flots de l'Océan, que Ie navire

devait traverser, ne se prêtaient point a de tels commentai-

res. — L'assemblée constituante a toujours cru, bien a tort,

qu'il y avait quelque chose de magique dans ses décrets, et

qu'on s'arrêterait , en tout, juste a la ligne qu'elle aurait

tracée. Mais son autorité , sous ce rapport , ressemblait a celle

du ruban qu'on avait tendu dans Ie jardin des Tuileries
,
pour

empécher Ie peuple de s'approcher du palais : tant que l'opinion

fut favorable a ceux qui avaient tendu ce ruban, personne

n'imagina de passer outre ; mais , dés que Ie peuple ne voulut

plus de la barrière , ellc ne signifia plus rien

"

Wilt gij een blijk hoe vooringenomenheid de meest scherp-

zienden verblindt? M"^ de Stael beweert dat de vergadering

') Thiers.

(*) [Ook is verkiesbaarheid nog geen verkiezing. „ It is morally certain

that none but the more violent demagogues would have had the siightest

chance of reelection— In linies of such popular excitement every new

election must always make matteis wnrse." Crokcr, p. 318.]

^) I. 421.



mcl ccnigc vcerkrachl de herschepping zou liebhen len einde

gebragt. „ Si rassemblée constituante avait joint a cette noble

indiflërence pour les attaques de ses adversaires, dont l'opi-

nion publique la vengeait, une juste sévérité contre tous les

écrits et les rassemblemens qui provoquaient au désordre;

si elle s'était dit, qu'au moment oü un parti quelconque de-

vient puissant, c'est d'abord les siens qu'il doit réprimer,

elle aurait gouverné avec tant d'énergie et de sagesse, que

l'ceuvre des siècles se serait accompli peut-être en deux an-

nées." Is het dan eene onbekende zaak dat de vergadering,

alvermogend tegenover den koning, maar tegenover den eisch

van het toongevend beginsel nietsvermogend, alleen ter

doordrijving en geenszins ter beteugeling crediet had! Alles

scheen toen nog, zegt ze, gemakkelijk; zooveel eenheid

der gemoederen, zooveel begunstiging der omstandigheden

was er. Zoo de constituerende vergadering zich tegen de op-

stokers met waardigheid verzet had, de grootsche taak der

vereeniging van vrijheid en orde ware misschien binnen twee

jaren volbragt. Meer nog. ') „ L'on ne peut s'empêcher de

croire que la fataUté, qui doit punir en tout l'orgueil de

l'homme, s'y est seule opposée: car tout semblait facile alors,

tant il y avait d'union dans les esprits, et de bonheur dans

les circonstances" ^). Vergelijk zoodanig eene, aan een lijd-

genoote nog bijgebleven , illusie met het getuigenis der

historie (*): is er grooter contrast denkbaar dan tusschen

die woorden en de toenmalige gesteldheid? — Yooral, zegt

men, door de binnenlandsche woelingen der royalisten en

aristocraten, is de revolutie ontaard. Dan is het vreemd, niet

waar? dat Frankrijk, tiots de zuiverende werking van emi-

') I. 225. t. a. p.

(*) [Vergelijk over de jammeren der regeringloosheid, reeds in 1700,

bijv. Von SybrI, I. 210, vgg.]



gratie cn giiillotlinc, altijd met onzinnige voorstanders van

l'Ancien régime besmet was ! De beteekenis der woorden had

men verleerd. Koningsgczinden en aristocraten van den ouden

stempel zou men te vergeefs hebben gezocht, maar royalist

was elk die een koning wilde, al ware het als naamkoning,

als ambtenaar en onderdaan van het volk. Van Sieyes,

schrijft Thicrs : „ II élait de bonne foi quand il disait que

la monarchie ou la république étaient la même chosc,

puisque la différence n'était pour lui que dans Ie nombre

des magistrats chargés de l'exécution." Aristocraat was elk,

die wegens zijn afkomst niet tot den middelstand, de bour-

geoisie behoorde, weldra elk, die niet onder de aristocratie

van het janhagel, de sans-ciUottes
,
geteld werd.

De revolutie was, van 1789 tot ildA, voortgezette prak-

tijk der valsche filosofie. Zij is geenszins door tegenstand

tot overdrijving gebragt. — Er was geen noemenswaardige

tegenstand, er was geen overdrijving.

Geen tegenstand. Namelijk in den zin welke hier bedoeld

wordt; als of de revolutie, die kalm en regtvaardig op eigen

baan voortgewandeld zou hebben, door gestadige tegenwer-

king opgewonden ,
getergd

, toornig en woedend gemaakt wierd.

„La bienveillante révolution de 1789 était devenue la san-

glante révolution de 1795 par les provocations continuelles d'en-

ncmis insensés" ^). — Neen, tegenwerking, waar ze bestaan

heeft, was het gevolg van noodweer; het werk van revolu-

tiegezinden, wien de revolutie te ver ging, en die op zelf-

behoud bedacht waren
;

zij heeft , in de eerste jaren
, weinig

of niets te beduiden gehad (*).

') Thiers, Hisloire du Cons/dat, IV. 573.

(*) [Onweerstaanbaar was bijna telkens, van 1789 toi 1794, liet over-

wigt der felste partij. Telkens was er minder een s/rrjd d^n tenc slr/c/i/h/f/.



Geene overdiijvhnj. — Dc omwenteling heelt liet eenmaal

ingeslagen spoor niet verlaten, maar met getrouwheid gevolgd.

Zoo elke wijziging van het bewind, elke gebeurtenis die

aan eenig onderdeel der revolutionaire 1'aktie overwigt gaf,

eene schrede verder op de lijn der ontwikkeling geweest is

;

zoo de aaneenschakeling der daden in volkomen analogie

was met de aaneenschakeling der begrippen; dan zeg ik: Éea

van beiden; erken in de afschuwelijkheid der toepassing de

veroordeeling der leer, of laat aan de nauwgezette phgtbe-

trachting der revolutionaire orthodoxie het zegel ook van

uwe goedkeuring worden gehecht. Ook hier behoort men te

hebben Ie courage de son opinion. Ook hier geldt: „Ubi

semel verecundiae fines transieris, gnaviter oportet esse im-

pudcnlem." Kies voor of tegen; doch misprijs niet wat

van uwe nooit volprezen theorie het wettig gevolg is.

De juistheid der gevolgtrekking blijkt
,

gedurende dit

vijfjarige tijdvak, in de stellingen die verkondigd en in de

middelen die aangewend zijn. De leer is telkens met meer

nauwgezetheid toegepast, de toepassing is telkens met meer

pligtmatige veerkracht doorgezet.

Gelieft slechts te letten op de gebeurtenissen, waarin de

revolutionaire stellingen zich hebben belichaamd. Ik kies er

vijf: a. de vorming ecner algemeene souvereine vergadering;

b. de uitvaardiging der constitutie van 1791 ; c. de stichting van

Van de revolutionaire drijvers in 1789 en 1790 schrijft Burke: „They

liave met in tiieir progress with iittle, or ratlier with no opposition at ail.

Their wliole marcli was more like a triumphal procession tban the progress

of a war. — Not one drop of i/ieir biood have tliey shed in the cause of the

country they liave ruined. — Their crueltie has not even been tlie base result

of fear. It has been the effect of their sense of perfect safety, in autiiorising

treasons, robberies, rapes, assassinations, slaugiiters and burniugs throug-

liout their harasscd land." V. 87— 89.]
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0(Mi j^cmcciKjbesl ; luU doodvonnis des konin^s ; den val der

Girondislen , vvaarmêc het schrikbewind opkoml.

a. De vorming eener algemeene en .souvereine vergadering. —
Eencr algemeene vergadering. Dit gezamenlijk beraadslagen der

slenden was aan vernietiging der oude staatsregeling gelijk.

Burke zag in de afzondering der stenden den waarborg van

vastheid in het staatsbestuur en van wederkeerige beteugeling

van onregt. Nu was er versmelting zonder organisch of regel-

matig verband '). Ongerijmd, volgens hem, was het, op grond

dat '2-4 millioen boven 200,000 de overmagt behooren te hebben

,

in den Derden Stand de bijkans volledige vertegenwoordiging

der natie te zien; als of de inrigting van den staat een problema

enkel der rekenkunst was ''). Ik geef het toe dat het verkeerd

is, dwaas, onzinnig; maar het komt desniettemin overeen met

de leer die den eenigen grondslag der vertegenwoordiging in het

getal der vrije en gelijke burgeren stelt. — Er werd eene souve-

reine vergadering gevormd. Voorheen, ja, waren de representan-

ten, uit den aard der zaak en naar de wetten des lands, aan

') „The French Iiave made tlieir way througli the destruction of their

country-, to a bad constitution , when tliey were absolutely in possession

of a good one. They were in possession of it the day the states met in

separate orders. Their business, had they been either virtuous, or wise, or

had been left to their own judgement, was to secure the stability and inde-

pendence of the states, according to tiiose orders, under the monarch on the

throue. It was then their duty to redress grievances. . . . They destroyed all

the baiances and couuterpoises which serve to fix the state aud to give it a

steady direction, and whicii furnish sure correct!ves to any violent spirit

which niay prevail in any of the orders. These baiances .... they rashly de-

stroyed, and then they melted down tlie whole into one incongruous, ill con-

nected mass." V. 9.

^) „ It is said tliat tweiify-four miliions ought to prevail over Iwo hundrcd

thousand. Truc; if the constitution of a kingdom be a probleni of aritiunetic.

This sort of discourse does well enough witli the lamp-post for its second : to

men who 7Haj/ reason calniiy, it is ridiculous." V. lüU.

20
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iiisliuctiën gebonden, en vermoglen niet zich willekeurig van

ruggespraak Ie ontslaan. „Selon la constilution du royaume, Ie

rol reconnaissait a ses sujets réunis en assemblees de baillia-

ges Ie droit de délibérer sur la réforme des abus, d'exprimer

leurs voeux sur les changemens que Ie temps avail rendus

indispensables , de demander les lois et les institutions qu'ils

croyaient utiles a la société. Ge sont ces droits de tous les

Franfais que les députés aux états-généraux usurpèrent en

se declarant assemblee constituante; ils se sontainsi, de leur

propre autorité , substitués a leurs commettans ; ils ont agi

sans droit et sansniandat; ils ont fait ce que ferait un avocat

qui, chargé de défendre les clauses d'un contrat, disposerait

a son gré des droits, de la volonté, de la propriété de son

cliënt" ^). Dit is waar; namelijk wanneer men de veranderde

denkwijs voorbijziet; doch deze ongeregligheid , deze aanma-

tiging, dit misbruik van vertrouwen was, getoetst aan den

aard en den eisch der algemeen geworden begrippen
,
regtmatig

en gepast. Naar den algemeenen wil werd immers gezocht; er

moest dus voor den afwezige een zaakwaarnemer zijn; wie beter

dan zij in wier keus zich die wil aanvankelijk geopenbaard

had! Deze zelfverheffing kwam overeen met de volksbegeerte

naar eene nieuwe staatsregeling ; het was eene overwinning op

hen die de revolutie in haar wieg zouden hebben gesmoord.—
De geheele rigting der eeuw wees naar deze eenheid der

vertegenwoordiging van het souvereine Volk. De gedaante-

wisseling der Stenden in eene nationale vergadering was dus

overeenkomstig met de voorschriften eener theorie, naar wier

aanvankelijke verwezenlijking sedert lang smachtend uitgezien

werd. liet wanbedrijf werd, als pligtbetrachting, gepleegd.

Was er vrijspiaak noodig, ze werd met dankbare geestdrift

verleend.

') Apjifl ciiritn' 1(1 ilifIxloH ilrx nphiionx . p. 5.
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h. Dl' conslilutie van 1701. — Deze in h(!ginsel i-oeds (Ifiiio-

kralische staalsvorm word doorgedreven Uïgen den zin van zeer

velen, voor wie, leerlingen van Montesqiii(ni
,
overneming van

de engelsehe staatsregeling, en vooral een Hoogerhuis en liet

veto des konings plegtanker scheen. De schriften van Necker en

van zijne dochter zouden , indien geestrijkheid der voordragt het

niet belette , vervelend worden om de gedurige herhaling dezer

jammerklagt. „ Quelle diffcrence," schrijft Necker, „je l'ai dit, je

Ie redirai, puisque j'y pense toujeurs; quelle diffcrence, si, au

lieu de laisser errer et divaguer sans fin lant de parleurs politi-

ques, tant de commenfans, tant de novices, on eüt chargé un

simple Greffier de monter a la Tribune, et d'y lire d'une voix

de Stentor, la Constitution Britannique (*). On eüt ouvert ensuite

la discussion sur les diverses modifications que cette Constitution

pouvoit exiger, et en elle même, et dans son application a la

France" ^). In die dagen althans was al wat naar dergelijk plan

geleek onuitvoerbaar. „Les chefs de ce parti auraient voulu faire

la révolution par accommodement, et introduire en France un

gouvernement réprésentatif tout fait, celui d'Angleterre. . . Ce

qu'ils nc voyaient pas c'était Ie peu d'a-propos de leurs idees

dans un moment de passions exclusives. La lutte était com-

mencce, la lutte qui devait faire triompher un système, et

non amener un arrangement " ^). Nabootsing zou weinig hebben

gebaat. De vorm is niet het wezen, en de schors is de kern

niet. Ook was dergelijk een vorm, aan het zamenstel der

eeuwen ontleend, ter beligchaming van den revolutiegeest

ongeschikt. Ik prijs de staatsregeling van 4791 niet; ellendig

broddelwerk, politiek onding; een aantal artikels zijn niets dan

(*) [De wenscli naar zoodanige praeledure bewijst niet dat de franscbe

anglomauen eene diepe studie van liet engelsehe staatsregt hadden gemaakt.

Deze voorlezing (waarschijnlijk van de geheele reeks der antecedenten

sedert eeuwen her!) zou inderdaad een onbegonnen werk zijn geweest.]

') Be la Ttnol Fr. II. 109. ') Mignet, Uiüoire dc la réeol/ilioti , II. 109.
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wnai'borgoii van omiilvot'iiijkhcifl. Doch zij is i^elrouwor ardi uksel

dei' tlic'oric dan al wat Necker en zijne vrienden uit Engeland

zouden hebben overgenomen. Haar eenvoud „ een koning uit-

voerder van den volkswil" had de voorkeur: „un peuple qui

dérlare sa volonté, un roi qui rexécute, paraissait la seule

forme Icgitime de Gouvernement" '). Ongerijmd was verbreking

der volkseenheid , door eene kamer van aristocraten ! Ongerijmd

het sic volo , sic jubeo der oppei'magtige natie , aan het veto

,

aan den ambtenaar-koning te onderwerpen! „II était ridicule,

en effet, en reconnaissant la souveraineté nationale, de vouloir

lui opposer la volonté unique du roi" (*).

c. De stichting van het Gemeenehest. — De staatsregeling, de

démocratie rogale van 1791 , meer revolutionair dan de mislukte

nabootsing van den cngelschen staatsvorm, was echter, inbaar

stoutmoedigheid, nog veel te schroomvallig. „Conserver Ie roi

et Ie dépouiller de ses prérogatives nécessaires, était Ie parti

Ie plus absurde et Ie plus condamnable de tous" ^). Er was

geen koningschap meer. „La nation vent, Ie roi fait: les

esprits ne sortaient pas de ces élémens simples, et ils

croyaient vouloir la monarchie, paree qu'ils laissaient un roi

comme exécuteur des volontés nationales. La monarchie réellc,

') Tliiers, I. 114.

(*) [Deze ommekeer der verhouding, deze onderdanigheid van het ko-

ningscliap was conform met de theorie. — ,,Es ist durch diese Verfassung

von 1791 die Lelirc llousseau's im wesentlichen verwirklicht." Stahl, III.

363. — Diejenigen welclie die Moiiarcliie üljcriiaupt noch wollen, niüssen

doch zum ailerwenigsten das von ilir wollen, dasz eine selbslündige Macht

da sei gegen Uebcrsturzung der Volksvertretung." Die Revolidion und die

constitut. Monarchie , S. 41. — Naar de leer der Volkssouvereiniteit moet

„der Slaatsorganisnius so eingerichtet sein dasz die numerische Mehrheit

iiberall unfehibar ihreu Wilieu durchselze." S, 81.]

M""* de Stael, I. 316. — Absurde; daarom is, wat ze elders schrijft,

zeer onjuist : ,, L'as.«pml)li'o Irgislativo renversait la monarchie avec des so-

l)hismesy II. 42.



tclle qu'elle exisie uièiiie dans los élals répulós librcs, est

la (loniination d'iiu seiil, a laquelle on mei des bornes au

moven du concours national. . . Mais dès l'inslant que la

nalioii peul ordonncr loul ce qu'elle veul, sans que Ie roi

[)uisse s'y opposer par Ie veto, Ie roi n'esl plus qu'un matii-

slral. C'esl alors la république avec un consul, au lieu de

plusieurs" '). „II y avail," zoo als M'"'' de Slael liel uitdrukl,

„une république plus un roi." — „La république élail dans

les opinions sans y èlre nommée, el on était républicain sans

Ie croire" Aldus onlslond de vraag: waarloe een koning?

welk nul is er te wachten van een kostbaren , naar de wenken

der volksvergadering- bewegelijken , automaat? is er eene civiele

lijst noodig ter bezoldiging van een griffier? waartoe langer

aan een magteloozen vorst eene hulde die, getoetst aan de

zuivere theorie, ergernis wordt? Geen overblijfsel van vroegere

tirannij, al ware het slechts in naam, worde geduld!— Afkondi-

ging der Republiek, wel verre van plotselinge ommekeer, was

dus slechts ééne schrede verder op de revolutiebaan. Het was een

optreden van de ware firma , met ter zijdesteUing van den prête-

nom. Sinds lang reeds was de republiek er
;
zij voerde den schepter

ook in bet vorstelijk paleis ; de koninklijke vlag was nog niet

naar beneden gehaald. Dit is op 10 Aug. 1792 geschied.

d. Het doodvonnis van den Koning. — Velen, wier geweten

niet door het brandijzer der revolutionaire sofismen loege-

schroeid was, zouden gaarne het slachtoffer hebben gered; zij

hadden van koningsmoord afschuw. Doch, naar revolutionaire

zienswijze, zou in de uitkomst van het ontzagchelijke regts-

geding blijken of de omwenteling was wettelooze opstand,

') Thiers, p.

Thiers. — [„Pétiou, dans sa icponse a Robespierre, déclare que, lois-

qu'on eutreprit 1'insun-ection du 10 aoüt 1792 , il u'y avait que cinq hommes en

1'rance qui voulusseiit la i cjiubh'quc." De Barante, Hisf. de la Comentiou

,

I. 20«J.]
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willckeiuig wijziycii v;in den staatsvonii, ol' wellige veinieli-

ging van onderdrukking' en geweld, in naam der beleedigde

menschheid. De straf des konings zou bekrachtiging zijn der

filozofische spreuk: „c'est uu crime de règnei'." Wierd de

koning vrijgesproken , dan werd de republiek schuldig verklaard.

Robespieri'e had gelijk: „Louis ne peul èlre jugé; il est déja

condamné ; il est condamné , ou la république n'est point ab-

soute" (*). Dit begreep men ; met de kroon moest het hoold van

den kroondrager vallen. Voorzeker 21 Januarij 1793 zou onder

de hooge feestdagen der omwenteling worden geteld!

e. De val der Girondijnen.— Welligt heeft men hun talenten

en voorzeker hun kaï'aktcr en hunne bedrijven te zeer geroemd

;

hunne daden zijn grootendeels wandaden geweest. Vooral mag

het medelijden niet doen vergeten dat , naar den maatstaf

welken zij, zoolang het hun goed dacht, zoolang het hun goed

was, hadden gebruikt, de Jacobijn gelijk had. Zij begeerden

dat het democratisch beginsel niet lager zou afdalen dan den

burgerstand. Van waar eene beperking, welke naar eigenbaat

geleek? Waarom aan eenig deel der bevolking het deelge-

nootschap geweigerd eener politieke bevoegdheid, waarop het

gepeupel, evenzeer als de middelklasse, aanspraak en regthad?

,,Ce parti ne fut dans la révolution qu'un parti de passage de la

dassc moyenne a la multitude" ^). Niet geheel onjuist is wat

(*) [,, Robespierre may liave been sincere iu vot.ing the deaik of the

king... Coufes.sing tliat tlie death of the king was iiot a question of law,

but of s(a(e polirif , wliich required his death." Croker, p. 363.]

>) Mignet, I. 218. [Lamartiiie lieeft deze partij geïdealiseerd. „Hij

zong den moed, den kamp, den dood der Girondijnen." Een correctief van

dit heldendicht of monsterpamflet levert de volgende meer historische

karakterteekening door Croker: „Indeed, of all the actors in the whole

tragedy of the revolutiou , thcre are none wlioin we regard witli so much

scorn as the selfish
,
crucl, eowardly, and imbecilc faction of the Gironde.

Tliey ncver exhibited any energy but against tlic vauquished — nor any

touch of huinanity till they themselves were in dangcr. A tiniid flock of

praters and iniriguurs, wcathercocks and Irinimcrs, who were base cnougii
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Buonarotti scliiijl'l: „Va\ génóral les (jirondins ne voulaient pas (1<;

rancien réyimc dans loulc sa laidcur; niais ils ne voulaient pas

non plus que Ie nouveau allat jusqu'a les confondre avec ce qu'ils

appelaicnt Ie bas peuple, et les dépouillat de celtc supériorilé

qui leur était si profitable. Que la France fut gouvernée

monarchiquemcnt ou républicainemcnt , ils ne s'en inquiétaient

guère, poui'vü qu'cux et les leurs dcmeurassent les possesseurs

et les dispensateurs des faveurs qui émanent de la puissance et

que la souveraineté du peuple ne lut , cn réalité
,
qu'un mot heu-

reusement inventé
,
pour mieux assurer la soumission et l'obéis-

sance du public aux lois par eux imaginées et exécutées" ').

Er is dus in de stellingen welke de overhand gehad hebben,

geen afwijking, geen overdrijving, geen bloote opvolging,

zonder eenheid van beginsel en stsekking; maar wel eene

benadering, telkens meer, van het doel der wijsbegeerte in het

staatsregt; deelgenootschap van allen aan een bestuur welks

goedvinden voor algemeenen wil geldt.

to arrogate the merits of crimes which they bad not committed, and wlio

skulked and cowered under the storm they had raised." p. 352.]

') CoHspiratioti de Babeuf, I. 20. [Ook Von Sybel schrijft: „Ungebundeiilieit

der Einzelnen und Gewaittliatigkeit der Massen, Nichtbeachtung des Rechtes

und Beseitigung des Eigenthums
,
Emancipatiou des Fleiscbes iiud Herabwür-

digung der Keligion, in all diesen Bestrebungen stimmen die Girondisten mifc

Robespierre und Marat übereiu Sie bleiben in diesen Richtungen genau so

lange, bis sie durch die Dolche, welche sie gegen das Königthum in

Bewegung gesetzt , das eigene Leben bedrolit sehen ; dann sind sie mit

einem Schlage verwandelt, kiimpfen für Ordnung, Gesetz und Eigenthum,

und gehen zu Grunde, weil sie auf einem ilinen so fremden Boden sich

nicht zu bewegen wissen , und der Anarchie durch ihre frühere Thaten

selbst die Diimnie abgetragen liaben." I. 324. — Dat de schrijver er oplaat

volgen.- „Sie erlacjen nicht der logischen Stürke ihrer Gegner," is mij on-

verklaarbaar, al voegt hij er bij: „sondern der sittlichen Consequenz ihres

eigenen Unrechts, in dessen Folgen sie unwiderruflich verstrickt waren."

Immers is het juist deze siltUche Consequenz, die in de volie-face, namens

de logica, niet-ontvankelijk maakt. — „La Gironde était véritablement contre-

révolutionaire, suivant les termes de sa propre logiqxie. C'est ce défaut de

position qui l'a perdue." Nodier, Souoeiiirs, p. 121.



Evenmin was er builcnsporiglieiil in cic middelen waarvnn

men zich, ter doordrijving- bediend heelt. Noch in den aard,

noch in de ivijs waarop ze gebruikt zijn.

De aard der middelen. — De Revolutie heert telkens, a. een

revolutionair alvermogen georganizeerd ; b. uitsluiting van

andersdenkenden gewild en, c. waar ze door Vordre légal

werd belemmerd, zich van eiken band, ook der eigen wetten

en staatsregelingen, ontslagen geacht. — Aldus was er, geen

onttrekking, maar onderwerping aan het beginsel; geen

anomalie, maar analogie.

a. De staat was ontbonden. De nieuwe staat, doorsneden

in departementen en gemeenten, werd van boven al' beheerd.

Het land werd met volksvergaderingen of clubs overdekt,

wier middenpunt, gelijk van het algemeen bestuur zelf, de

hoofdstad Parijs was. Uit dit centrum werd het staatsligchaam,

naar den wenk van hen die aldaar de overhand hadden , in be-

weging gezet. Er was dus in de hoogste mate centralisatie. Met

haar eigenaardig raderwerk; „une assemblee souveraine, un

pouvoir exécutif dépendant de cette assemblee, une admini-

stration fortement organisée , un personnel innombrable nourri

et entretenu par la France, et une capitale qui recèle dans

son immense population des instrumens intelligens ou aveu-

gles, pour préparer par des journaux et accomplir par des

journées tout ce qui est nécessaire au maintien de la domi-

nation" ^). Deze centraliserende almagt komt, in aard en

onbeperktheid, met de revolutie-leer overeen is er on-

') Appel, p. 9.

*) Van liet revolutionair gezag in 't algemeen geldt wat Burke van de Js-

semblée Constituante &c\\ry]ii: „The power of tlie Britisli house of conimons,

direct or indirect, is indeed great. — The power, however, of the house of

comnions , when least diminislied , is as a drop of water in the ocean ,
comparcd

to that residing in a settlcd niajority of your national asscnibly. Tiial assem-



iil'sclicidi'lijk vati; liel cenige middel in een uilgesli'okl land,

Ier constalóiing cn uilvoering van wal algcincone wil is

ol" liocl.

b. De vastheid van dergelijk ordre légal sleunl op uilslui-

ting van allen die zich niet vereenigen met het beginsel.

Begrijpelijk is de klacht over dit exclusivisme. „Les droits

n'avaient de valeur que pour les méchans, ils n'étaienl que

des abstractions pour les bons, puisque la première con-

dilion allachée a la jouissance de ces droits élait de ne

s'en servir que pour Ie mal; aussi, bien qu'elle eüt déclaré

que la presse élait libre, quiconque eüt écrit pour la défense

de l'ordre et de la vérilé aurait subi la mort sans procés

;

bien qu'elle eüt proclamé Ie respect des personnes et des

propriétési , les propriétés et les personnes éprouvaient les

atteinles de ses lois et les atlentats de ses sicaires ; bien

qu'elle eüt élabli en maxime l'indépendance des Iribunaux,

alle avait dans les rues des Iribunaux supérieurs, qui eussent

condamné et exécuté eux-mêmes les magislrals qui auraient

jugé selon la justice. Bien qu'elle eüt instilué des administra-

tions municipales et départenienlales
,
qui devaient ètre nom-

mées par la généralilé des citoyens, les vrais citoyens n'ap-

prochèrent point de ces éleclions qui devinrenl Ie parlage

des révolutionaires , en sorle que toutes ces prodamations

de droits, toutes ces inslitutions établies au nom de la liberlé,

ne servirent qu'a favoriser l'organisalion d'une puissance mon-

strueuse, a multiplier parlout les agens de sa tyrannie, a

concentrer Ie pouvoir suprème dans les hommes dévoués a

sa cause, el a consommer l'esclavage de la France. C'est que

la liberlé n'est pas une théorie, elle est un fait: la sécurité

est indispensable a l'exercice des droits des citoyens; la pre-

bly, since tlie destruction of the orders, has no fuadanieulal law, no strict

couvcution , no respected usagc to restraiii it. — No lliiug iu lieavuii ur

upoii eai tli eau serve as a eoutrul oii Iheni." V. 97.



iiiièi'o i'oiidilion de celte séc iuité est dans les principes , dans

1'esprit d'ordre et de juslice, dans Ie caractère moral du

gouvernement, sous la surveillance duquel ces droits peuvent

s'exercer. On ne descend pas dans l'arène contre des ennemis

félons quand les juges du camp sont leurs complices." — Buiten

cenigen t\vijfel kon dit met de algemeenheid der plegtig afgekon-

digde regten niet overeen worden gcbragt ; doch, vooralsnog,

was deze onregtvaardigheid onmisbaar. „ Summum jus summa

injuria." Verlangt men de zegepraal van de revolutionaire

vi-ijheid , dan geve men geene wapens aan hen door wie hret

oorlogstuig tegen deze vrijheid zou worden gebruikt (*). De

revolutie kan het heil der menschheid enkel door het inter-

mezzo eener onverdraagzaamheid, die naar volledige verdraag-

zaamheid den weg baant , bewerken
;

zij hecht dus haar

zegel aan dit systema van uitzondering, waardoor de vrijheid

privilegie en de tegenpartij w'eèrloos slagtoffer wordt.

c. Ondanks de centralisatie en haar magtige werking, ondanks

het exceptionele , waardoor de natie binnen den kring der revolu-

tie-gezinden beperkt werd, heelt de revolutie telkens in haar

eigen staatsregelingen hinderpalen ontmoet. De staatsmachine

,

hoe voortreffelijk, kon echter door kwalijkgezinden worden ver-

lamd , of zelfs tot een verkeerde strekking misbruikt. Dan mogt er

bij het centraal bewind geenerlei schroomvalligheid zijn; geen

ontrouw en verraad aan de groote zaak, zelfs niet uit overdreven

naauwgezctheid , worden gepleegd. Dan was de aanwending van

coups d'État, van buitengewone en extra-legale maatregelen,

aan de orde van den dag. Was dit vei'zaking van beginsels?

Integendeel. Bij een beroep op het hoogste beginsel, naleving

van het welzijn van den staat en behoud der Omwente-

(*) [Ook hier te lande in 1795 maakten de palriolkn alleen het stem-

geregtigde volk uit. — Met den geest der revolutie kunnen zij alleen die

ze lief hebben, bezield zijn. Aldus is het, op dit politiek terrein, eene

sj)rcuk van volkomen juistheid : „ Nul n'aura de 1'esprit quc nous et nos aniis."]



lin^ , werd elke scliijiibai e onre^elinatiylieicl , waardoor het

trouwelooze of weifelende bewind omvergeworpen werd, als

geoorloofd, als pligluialig , als prijzenswaardig, begroet.

En nu de wijs waarop deze middelen worden gebi-uikt. Uit liet

oogpunt der leer is, ook hier wederom, elk verwijl onbillijk en

ongepast. Immers de uilgesti'eklhcid der veerkracht kent geen

maalslaf dan de uitgestrektheid der behoefte; het is dus om conve-

nientie te doen, om een subjectief gevoelen ;om eene conscientie-

vraag, waarbij versland en hart niets te beantwoorden heell

dan dit: of, naar innige overtuiging, welke niemand kent dan

de dader zelf, de daad die hij voor heeft, noodig of nuttig

in het belang der omwenteling zij. Al zijn de revolutionairen

doorgaans in vijandschap legen de Jesuïten, er is geen erger

en vollediger jesuïtisme dan uil het revolutionair beginsel ont-

spruit. De verontschuldiging, de regtvaardiging , de heiliging van

elk middel ligt in het welzijn van den staat ; waar dit tot drijf-

veer en rigtsnoer verstrekt, wordt het onregt regt en brengt

men, uit pligtbesef, aan den afgod waarheid en billijkheid en

menschelijkheid ten offer (*). Aldus is de koelbloedigheid ver-

klaarbaar waarmee de ergste gruwelen gepleegd zijn: de vastheid

van overtuiging, de geestdrift waarmeê de vooruitstrevende

partij het vonnis der vernietiging over wat haar in den weg

stond, uitsprak. Alles werd verdienstelijk en lofwaardig, in

verband met den eisch der staatsburgerlijke idolatrie. Zoo

werd koningsmoord, niet een regtsgeding, maar een maat-

regel van nationale voorzienigheid. Robespicrre sprak: ,,il

n'y a point ici de procés a faire; Louis n'est poinl un

(*) sufGsoit de donuer pour préfexte a toules les violences Ie

salut public. Les révolutionaires n'étoieut plus que les prêtres d'uii dien

Molocii, appelé l'iutérêt de tous, qui deinaiiduil Ic sacrifice du bouLeur

dc chacuu." M'"' de Stacl, II. 33, 147.]



accusc, vous ii'c'les poiiil des juges, vous ii'èles el nc

pouvez êtie que des hommes d'Élal. Yous ii'avez point

iine sentcnce a rendre pour ou contre un liomme, mais une

mesurc de saliil public a prendre, un acte de providence

nationale a exerccr" Zoo was de YO<>elvrijverklaring- der

Girondijnen voor de eenheid van het bewind onmisbaar:

,,Avant Ie 31 mai Ie pouvoir élait nulle part, ni dans Ie

ministère, ni dans la commune, ni dans la convenlion. II

élait naturel que Ie pouvoir se concenlrat, dans une silualion

aussi extréme et au moment oü l'on ressenlait Ie besoin de

l'unilé et de la proraptilude d'aclion" '^). „Le peuple de Paris

pqrta l'efTroi dans l'ame des députés iniidèlcs et les Ibrfa a

livrer a la justice nationale les chefs de leur complot. La

liberté de la convention fut violée pour sauver celle du peuple;

le pouvoir des mandataires fut comprimé pour faire respecter

la souverainelé nationale dont la majorité d'entre eux se jouait

impudemment" ^). Zoo was de aforijselijkheid eener in koelen

bloede gepleegde slachting van honderden in de gevangenissen

liet eenig behoedmiddel tegen contra-revolutionair overleg.

Let op de gewaande verhevenheid van standpunt waai'uit Buona-

rotti de vrijspraak verkondigt, de lofspraak, over deze moorde-

narijen op kolossale schaal. „ De vrais répubhcains n'eussent pas

lant déclamé contre ces exéculions lerribles, mais irréparables

des 2 et 3 septembre 1792, évidemment résolues dans l'intenlion

d'aftermir la révolulion, et suiles déplorables des hostilités pa-

lentes et cachées des ennemis de la liberté , et des dangers graves

et imminents dont le peuple francais élait alors menacé!"

Zoo was het met de geheele reeks van maati'egelen , waar-

door men telkens aan wie scheen terug te deinzen voor de

barbaarschheden der revolutionaire pligtbetrachting, het heft

') Mignet, I. 34G. -) t. a. p. II. 27.

*) ('oimjjiralioH de Babeuf , I. 22.
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uil ilc liiuul sloeg. Kou oii uiogl, (lil worden verziiiiiKj ')

„Les factions, sous les Irois premières assemblees nalionales,

s'efïorcèrent d'ai'rèter rélau du peuple fraufais vers son affran-

chissement tolal, et de fixcr la révolution aiix systèmes po-

liUqucs qu'ils jugeaient les plus favorables a leurs passions

OU les plus conformes a leurs doctrines. Elles nuisirent a

rétablissement de la libcrté, beaucoup plus que l'opposilion

ouverte des classes privilégiées , parcequ'elles Irompèrent Ie

peuple en empruntant Ic langagc du patriotisme" ^).

Maar, zegt iemand, van weerskanten werden telkens revo-

lutionaire middelen gebruikt ; van waar dat telkens de aanval

op het bewind gelukt is ? Omdat de aanvaller regt had ; om-

dat hij consequent was op de lijn der onvoorwaardelijke toe-

passing van het algemeen erkend beginsel: omdat aan deze

regtzinnigcn , zoolang zij voorwaarts streefden, de kracht der

revolutionaire waarheid
,
op de weifelende ketters het overwigl

gaf. De tegenstanders waren , door verloochening van eigen leer

en gedrag zwak; de onverbiddelijke doordrijvers waren, om

de aaneenschakeling der begrippen, sterk. Telkens was de

numerieke minderheid tegen eene telkens aangroeijende

meerderheid overmagtig. Van waar dit? omdat die meerder-

heid, in haar verzet tegen de vreeselijkheden der praktijk

(wegens haar wederregtelijk opkomen tegen den eisch van

het aangebeden beginsel) een soort van consciëntie-bezwaar

had. In den triumf van een somtijds onbeduidend aantal

coryféen was de voortduring eener algemeene aanhanke-

lijkheid aan de revolutieleer blijkbaar. M""" de Stael spreekt

van „les crimes dont la nation s'est souillée:" ten onregte;

de natie had aan de misdaden der omwenteling geen

schuld ^). Het was een laisscz-faire van hetgeen doorgaans

') t. a. p. I. 20. 2) t.a.p.I. 8.

') Zie liaar eigoii getuif^enis
;

l\iervoor, hl. i7'5.



lt'j>cn haar wil en dank tjicscliiod is. Wal kon de nalie \or-

riglcn, in eenlingen verbrokkeld, in afdeelingen gerang-

schikt , en door organisatie aan banden gelegd ! Met eene meer-

derheid van slechts 20 stemmen werd Lodewijk XVI ge-

vonnisd in eene vergadering van 721 leden, waar het votum

voor de regters zeiven quaestic van leven en dood was. Zoo

het beroep op het vrije volk vergund ware, een nationaal

zegel zou niet aan het doodvonnis gehecht zijn. Afkeuring,

afkeer van vele maatregelen der Conventie was nationaal ; de

tegenstand tegen onveibiddclijke bloedgierigheid bereikte som-

tijds eene hoogte waarop zegepraal gewis scheen. Van waar dat

elke poging der welgezinden, der gematigden, der overgroote

meerderheid, nutteloos bleef? niet enkel om gemis van een-

heid en zamenwerking; bovenal om gebrek aan overtuiging

van de deugdelijkheid der zaak waarvoor men in de bres

sprong; er was heimelijke bewustheid dat men aldus aan

eene theorie die men niet had afgezworen, ontrouw en scha-

delijk werd (*).

Één ding, zegt men, kan niet ontkend worden; name-

lijk dat de stroom der omwenteling verder gegaan is dan

aanvankelijk iemand had bedoeld. — „La révolution de 1789

avait voulu l'abolition de la féodalité, la réforme de notre

élat social, la suppression des abus introduits sous un

régime arbitraire, et la réduction du pouvoir absolu de la

royauté, par rintcrvcnlion de la nation dans Ie Gouverne-

(*) [„Niclits ist siclieier als dasz die Revolutionare (1792) nur eine

Minderheit in der Nation bildeten-" VonSybel, I. 406.— Van de keuzea

voor de Nationale Vergadering schrijft hij: „Es ist ein schlagender Beweis

fur die thaisdchliche Schwiiche der deniokratisclien Partei dasz sie bei den

Wahlen in ganz entschiedener Minderheit blieb." I. 322. •— Het zijn weinigen

„ welche die willenlose Masse der Abgeordneten wechselud mit sich fort-

reiszen." Telkens was er bij die „ willenlose heüten" slechts ,,im besten Falie

eine schioüMic.he Defensive en daartegenover ,,eine desto entschlossener

Lust zum Angrijfr S. 323. — Zie verder S. 423 en passim.^
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ment. G'ólaicïit, la ses voeux véritahles. ïoul ce qiii avail,

cxcédc cclle limilc, avail dépassé Ic hul, cl n'avail enlrainc

qiie des malheurs"'). Niemand bijna lieefl, in den beginne,

heerschappij van het Jacohinisme , omkeering' van den Iroon,

verlaging van hel vorslclijk gezag gcwenschl; niemand aan

slaalsomkecring gedachl. — Dil erken ik. Men heel'l in illusiën

geleefd.— Vóór 1789 verzekerde het parlement van Parijs den

koning dal hij van de bijeenrocping der slalen-generaal niets

had te vreezen dan een al te milden ijver welligl in te ge-

moelkoming aan de behoeften van den troon ^). Eerst, bij

de opening der Stonden, dacht men enkel aan wegneming

van misbruiken, door onderling overleg. Daarna werd de

constitutie van 1791 gerekend een werk dat den toets der

eeuwen zou doorslaan: in de vergadering werd gezegd:

„Irois années de travaux onl détruil qualorze siècles d'abus,

et ont préparé des siècles de bonheur. " Zoo ging men, keer op

keer, in zoete droomen vooruit. Zoo kwam men verder dan bij

den aanvang iemand mogelijk zou hebben gedachl (*). — Men is

afgeweken van hel voorgestelde doel. Dit erken ik: maar

wal zeg ik, erkennen! ik beweer het, ik beroep mij op dit

krachtigste bewijs in mijn beloog. Niet de wil der menschen,

de kracht der beginselen heeft gelriumfeerd. De mensch, al

vleit hij zich over het in zooverre der beginselen meester te

zijn, wordt legen wil en dank medegesleepl. Hel jaar 1793

is gekomen , niet omdat de revolutionairen het voorzien of

gewenscht hadden, maar omdat hel in de ontwikkeling lag

der begrippen wier zegepraal in 1789 beshst was.

>) Thiers, HisL du Consulat , V. 88.

'^) „ Your parliament of Paris told your kiug that in calling the states

together , he had nothing to fear but the prodigal excess of their zeal in

providing for the support of the throne." Burke, V. 86.

(*) [„Oa ne va jamais plus loin que quand on ne sait pas ou 1'on va,"

avait dit admirablement llobespierre. Cli. Nodier, Sounenirs, p. .51.]



Nog' licl) ik iiicls van lieL Sclirikbcivind gezegd. Ik bespaar

voor afzonderlijke beschouwing het tafereel van een tijdsbestek

waarin onder menigvuldigheid der vormen (variis modis atrociter

fit) de dood het eenig regeringsmiddel was. Nergens levert de

ijselijkheid van de praktijk, ter veroordeeling van de theorie,

een zoo verpletterend bewijs. Doch ook hier vooral verschanst

men zich achter vermeende buitensporigheid en overdrijving;

als of niet bij uitnemendheid deze episode eener nauwelijks

ooit geëvenaarde onmenschelijkheid getrouwe voortzetting ge-

weest ware van het stelselmatige experiment. Laat mij nu

doen zien dat het laatste bedrijf met het gansche treurspel

in gruweldaden homogeen was ; dat het , wel verre van een

wanklank, veeleer, in deze harmonie der hel, een zuiver

accoord en eene waardige finale gevormd heeft (*).

(*) [Het schrikbewind kan gerekend worden een aanvang te nemen met

de nederlaag der Girondijnen (1 Junij 1793), waardoor Robespierre over-

magtig en weldra (27 Julij) in Ie Comité du Salut Public gebragt werd. —
„It is true tliat the whole revolution was a system of Terror, to which

Robespierre contributed no small share, but we are now speaking only

of that period in which it began to assume that character of si/stematic

and organised crueÜy which is commonly, and justly wc believe, attributcd

to his iudividual temper and iufluence." Croker, p. 372.]



xrii.

SCHRIKBEWIND.

Nog blijft ons ééne periode der revolutionaire ontwikkeling

ter beschouwing over; de laatste, de vreeselijkste, de leer-

rijkste; waarvan de naam reeds het merk levert van af-

schuwelijke regeringstaktiek of eigenaardig staatsregt , het

Schrikbeivind. Ik behoef u niet, van den val der Girondijnen

tot den val van Robespierre, van 1 Junij 1793 lot 27

Julij 1794, deze politieke hellevaart te schetsen. „II semble

qu'on descende comme Ie Dante de cercle en cercle jusqu'au

plus bas des enfers" Voor mijn doel zal het genoeg zijn,

wanneer ik dit céne duidelijk maak; namelijk dat gij hier

geen exceptioneel tijdvak en geen exceptionele menschen,

maar het nee plus ultra der praktische ontplooijing van een

valsch beginsel aanschouwt.

liet smalen op het Schrikbewind, als of het zonder verband

ware tot wat voorafging, dergelijk een verontwaardiging zelfs

bij geestverwanten en wegbereiders, is verklaarbaar enkel uit

de verbhndheid der revolutionairen omtrent de gevolgen hun-

ner eigen dogmatiek. Sedert 1789 waren alle regerende par-

tijen eigenlijk schakeeringen slechts van dezelfde partij. Elke

schakeering, elke nuance derzelfde kleur zag telkens in wie

haar verdrong, vijanden die haar werk verstoorden, en niet,

') M"'« do Stael, TI. IIS.
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leerlingen cn navolgers, thans op hun bcurl leidslieden ge-

worden, door wie, met vaster tred, de taak overgenonien

Averd. Men dacht gematigd te worden, wanneer men incon-

sequent en magteloos werd. Men ergerde zich over de

gevolgtrekking van wat men zoo even zelf gepredikt, en

over de uitkomst van wat men zoo even zeil" verrigt had.

Dit was de verhouding der Anglomanen tot de Constitutio-

nelen ; van deze tot de Girondijnen , van deze tot de Jacobijnen.

Dit werd weldra de verhouding van allen, tot de laatstge-

komene fractie die, steeds in dezelfde rigting verder ging dan

allen. Door den stroom dien zij gemeend hadden te kunnen

leiden, overweldigd, vergaten ze bijkans onderhngen haat, om

vijandschap en verontwaardiging en afkeer, vooral ook om ver-

antwoordelijkheid op de terroristen over te brengen. Onheilen en

gruwelen waren veroorzaakt , omdat , zeide men , de terroristen

den weg verlaten hadden dien men tot dus ver gevolgd had. Het

tegendeel is waar. De beginsels waren dezelfde welke , ik zeg niet

enkel de Girondijnen , maar die, veel vroeger reeds , de Constilu-

tionelen, Mirabeau, Necker, Turgot, ja de goedhartige koning

zelf, in welgemeenden hervormingsijver, als rigtsnoer hadden

erkend. Ten voorbedde neem ik de leus, ook en vooral van het

Schrikbewind; onvoorwaardelijke behartiging van het algemeene

welzijn. M""^ de Stael wil somtijds in deze vlag den stelregel

alleen der mannen van 1793 zien. „ L'arbitraire sans hornes était

leur doctrine ; il leur suffisait de donner pour prétexte a toutes

les violences Ie nom propre de leur gouvernement, Ie salut pu-

blic : funeste expression
,
qui renferme Ie sacrifice de la morale

a ce qu'on est convenu d'appeller l'intérêt de l'élat, c'est-

a-dire, aux passions de ceux qui gouvernenl" ')! Maar die regel

was niet nieuw; was van den beginne af regel voor allen,

ook voor hen die zij verontschuldigt, prijst, verheerlijkt; ook

') II. 145.



voor N(uk('i', ook voor M'"" tic Sta(3l zelve. Elke rcdeneriiij^

was op dezen regel, op staalsvergoding, gebouwd. Ik zoek

naar geen voorbeelden , waar alles voorbeeld en er bijkans geene

uitzondering was. Vóór 1789, toen menigeen, in de theorie

nog niet doorkneed, tegen oi)hei'ring van eigendomsregten

opzag, zeide reeds Turgot, ter doordrijving van wat hem oorbaar

dacht: „dergelijke vragen hebben tot een hooger orde van

zaken betrekking: het geldt hier de regten der natuur en het

welzijn van het algemeen." In 1790, zeide Gamille Desmoulins,

„qui avait l'ame douce et tendre," (eene zachte en tedere

ziel, volgens Mignel) ') dat er geen rust wezen zou, eer men

in de 83 departementen de aristocraten (namelijk elk die

niet even ver als hij zelf ging) aan den lantaarnpaal opgeknoopt

had; hun zou geen onregt geschieden, vermits zij tegen het on-

vervreemdbare regt der natie op zelfregering (') in opstand

waren geraakt. Algemeen welzijn, regt der natie, behoud

der repubhek en der omwentehng waren steeds de drijfveeren

door welke de gang van het raderwerk der verdelging ver-

haast werd. — Er was gelijkheid van beginsels; was er

in de handelingen verschil? Wanneer men van het schrik-

bewind gewag maakt, is het somwijlen, als of er te voren

een wandelen enkel op het pad van onschuld en mensch-

lievendheid geweest was. Dit is het getuigenis niet der

\\'aarheid. Er was gestadige opkhmming eener, noem het

dweepzieke onverbiddelijkheid of voor niets terugdeinzende

boosheid. Op den eersten trap reeds had men eene vroeger

ongekende hoogte van geweldenarij bereikt; er is voor de

Girondijnen geen krans te vlechten, omdat zij theoristen van

nog feller praktijk , de Jacobijnen , tot opvolgers gehad hebben -).

') II. 38.

(*) [Tegen, zoo als Ch. Nodier het uitdrukt, „Ie principe accahlant de

la souveraiueté du peuple." Souvenirs, p. 121.]

2) Hierboven, biz. 310.



Necker sclirijtl dal niepiand in de Girondijnen toekomstige te-

c^cnstanders van wandaden zou vermoed hebben „lorsque la

plupart d'entr'eux, membres del'Assemblée Législative, provo-

quaient la journée du 20 juin, la journée du 10 aout et la

déchéance du Roi; lorsqu'ils cherchaient a tromper Ie Peuple,

lorsqu'ils préparaient son aveugle fureur, lorsqu'ils poursui-

vaient a outrance les émigrés et les prètres, el lorsqu'ils mon-

trèrenl tant d'indulgence pour les invenleurs de la glacière

d'Avignon et pour Ie célèbre Jourdan , Ie plus grand scélérat de

ce tems-la" ^). De hooggeroemde Roland was zoo roemwaardig

niet, toen hij in 1792 aan de barbaarschheid der seplembri-

zeurs de verzachtende benaming van e.rcè.s, effervescence

,

agitation gaf. „Les Girondins étaient presque tous dislingués

par leurs lalenls, et ils se trouvaient (en 1793) a la lête du

parti Ie plus sage, Ie plus éloigné des mesures violentes et

tyranniques; mais en grande partie ils étaient ces mêmes

Députés, qui, dans l'Assemblée Législative, en possession du

crédit populaire, avaient renversé la Gonstitution monarchique

de 1791. Ils avaient préparé, décidé la journée du 10 aout

et les précédentes. Ghose remarquable
,
très-remarquable dans

l'ordre moral; ils succombèrent en 1793 sous les mêmes coups

et par les mêmes manoeuvres, les mêmes armes offensives

dont ils avaient fait usage en 1792 pour perdre Louis XVI et

pour déterminer sa déchéance" '^). Wat Necker van hen zegt,

geldt ook van de geheele reeks der overwonnelingen, in de

niet-ontvankelijkheid ter zake van hun beklag: „L'échelle

montante des forfaits et des crimes émanés de la révolution

a établi des reproches graduels qui se sont métamorphosés

en mérites de comparaison, et la plupart de ces mérites,

s'ils eussent été seuls et sans parallèle, n'auraient pu re-

cueillir aucune louange, bien moins encore aucun tribut

') II. :ï1S. -) II. 321.
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d'eslime" '). — Chateaubnaricl morkl te regl op: ,,La Ter-

reur cornmen(;a par les assassinats privés et désordonnés de

1789, 1790, 1791 , 1792, pour arriver aux assassinats publiés

et réiiuliers de 179.i" ^). De regelmatigheid in het misdrijl'plegen

is hel siddering-wekkend kenmerk van het Schrikbewind. Voor-

waar, het was geen tijd van volkomen regeringloosheid. ,,Ce

régime, qu'on appelait anarchie, élait une diclalure épouvan-

table" Wanorde en weifeling te doen ophouden was het doel

en hel gevolg dezer afgrijselijke dictatuur. Les décemvirs furent

les plus impitoyables, parcequ'ils furent les derniers." Zij wilden,

niet een anderen weg opgaan, maar op denzelfden weg, tot aan

het einde vooruitgaan. Één weg is er geweest, één met bloed

geleekend spoor; zoo als Necker voorspeld had. „Ce sonl

des taches de sang qui nous scrviront de guides; el les

trophées du crime, les autels dévoués aux furies, seront

les pierres numéraires qui marqueronl notre route." — De

verontwaardiging moet, niet met den laatsten, maar met den

eersten mijlpaal beginnen.

Gelijk men gaarne het Schrikbewind voorstelt als een on-

verklaarbaar verschijnsel, zoodat de afschuwelijkheid der om-

wenteling alleen uit een excentrieke beweging ontstaan is,

even zoo beschrijft men de terroristen, als zedelijke wange-

drochten. Het afgrijzen van personen strekt aldus tot vrij-

spraak der theorie.

Ik spreek niet van allen. De psychologie der omwenteling

') t. a. p. II. 319. 2) Études historiques, I. Préf.

^) Miguet, II. 60.— [„Jamais une autorité plus forte n'a régné sur la

Frauce. — „ C'est bleu a tort qu'on a qualifié d'anarchie ce gouvernement."

M"" de Stael: II. 121. — Het was de vrucht der wanbegrippen waarvan

Guizot schrijf! : „ Ces rêveries et ces passions sociales ont toujours porté

et porteront toujours, par tout oü elles pénétreront, Vanarchie tyrannique

au lieu de la libertc et Ie chaos au lieu du progrès." Mémoires, III. 97.]
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is in verscheidenheden rijk. Elicndehngen zijn er geweest, hij

wie hloeddorst en eigenbaat den toon gaf, wien het minder

om verwezenhjking van begrippen dan om botviering aan be-

geedijidieden en driften te doen was , en op wie de naam van

monster en van duivel in menschengedaantc ten volle toepas-

selijk is ; CoUol d'Herbois , Carrier en menig ander. Yelen ook

heeft vrees om het slachtoffer van eigen oogluiking te zijn, la

peiir, tot wreedheid geleid; „il fallait être guillotine ou guilloli-

neur" ')! Wat men eerst om zelfbehoud en met weêrzin gedaan

had, werd gewoonte, behoefte, ja zelfs verlustiging en genot.

Zoo was het met Barrère, een der verachtelijkste onverlaten.

,,Barrère dont les discours habituels a la convention ten-

daient a lui déguiser sa servitude, élait un des plus souples

Instruments du comité ; il ne tenait au régime de la ter-

reur ni par fanatisme, ni par cruauté. Ses moeurs étaient

douces, sa vie privée irréprochable , et il avait une trés-

grande modération d'esprit. Mais ü avait peur; et, après

avoir été royaliste constitutionnel avant Ie 10 aoüt, républi-

cain modéré avant Ie 31 mai, il était devenu Ie panégyristc et

Ie co-partageant de la tyrannie décemvirale" ^). Zoo met een

der gruwelijkste handlangers van het geweld, in wiens naam

een zonderhnge ironie hgt , Ie Bon : „ Jeune , d'un tempé-

rement assez frêle, il était naturellement doux. Dans une

première mission , il avait été humain ; mais il recut des

reproches du comité, et il fut envoyé a Arras, avec l'ordre

de s'y montrer un peu plus revolutionaire. Pour n'ètre pas

en arrière de la politique inexorable des comités, il se livra

aux exces les plus inouïs : il mêla la débauche a l'extermina-

tion ; il eut toujours en sa présence la guillotine qu'il appelait

sainte, et fit sa compagnie du bourreau qu'il admettait a sa

table" Om niet van bormharligheid te worden verdacht,

') Migncl, II. 51. 2) II. (5(5. ••') Migucl, II. 115.



werd uu'ii moordziek. -- Zoo was hvA evenwel niet mei Dan ton

,

niet met Marat, niet met Sl. Just, niet met Robespierre; zoo

was het met de voornaamste leidslieden van liet schrikbe-

wind niet (*).

Laat mij, a. eenige inlichtini;' geven omtrent hüu fuirakler

;

b. daaruit afleiden het geheim hunner kracht; c. bewijzen

dat hun gedrag, naar revolutionairen maalslaf
, prijzenswaard

was ; d. in Robespierre de verwantschap loonen der sofisten

die de theorie verkondigd, met de geweldhebbers die ze ten

uitvoer hebben gelegd.

a. Omtrent imn karakter zal hel genoeg zijn, zoo ik her-

inner dat boosaardigheid of begeerlijkheid niet hun eenige,

zelfs niet hun voorname drijfveer geweest is.

Danton achtte geen middel ter voortzetting van de revolutie

te sterk. „Audacieux, ardent, avide d'émotions et de plaisirs,

il s'était jeté vivement dans la carrière des troubles et il dut

briller surtout les jours de terreur. Prompt et positif, n'étant

étonné ni par la diificultc ni par la nouveauté d'une situation

extraordinaire, il savait juger les moyens nécessaires, et n'avait

peur ni scrupule d'aucun. II pensa qu il devenait urgent de

terminer les luttes de la monarchie et de la révolution, et il

fit Ie 10 aoüt. En présence des Prussiens, il pensa qu'il fallait

contenir la France et fengager dans Ie systéme de la révolution

,

ilordonna, dit-on, les journées horribles de septembre" '). De

overtuiging der pligtmatigheid en verdienstelijkheid zijner gru-

weldaden verbet hem niet, toen hij zelf, voor de revolutio-

naire regtbank gebragt, straks ter dood zou worden geleid^).

„Danton, dit Ie président, faudace est Ie propre du crime; Ie

(*) [„Les (logmes polUiques , si ce nom peut couvenir a de tels égare-

meiis, réguoieut alois et uou les hommes." M""" de Stael, II. 142.]

') Thiers, IV. 169. ^) t. a. p. II. 115.
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calme est celui de 1'inn.ocence. " — „A ce mot Danton s'écric:

„L'audace individuelle est réprimable sans doute; mais cetle

audace nationale dont j'ai tant de fois donné l'exemple, dont

j'ai tant de fois servi la liberté, est la plus méritoire de toutes

les vertus. Cette audace est la mienne ; c'est celle dont je fais

ici usage pour la république conlre les laches qui m'accusent.

Lorsque je me vois si bassement calomnié, puis-je me con-

tenir? Ce n'est pas d'un revolutionaire comme moi qu'il faut

attendre une délense froide. ... les hommes de ma trempe

sonl inappréciables dans les révolutions. . . . c'est sur leur

front qu'est empreint Ie génie de Ia liberté." — Treffend voor-

beeld hoe men zich eene zedelijkheid ad hoe, waarbij de

misdaad verdienstelijk wordt, gevormd had. Evenwel beoogde

Danton welligt meer democratische gelijkheid dan verwezen-

lijking van theoriën, waarin hij minder dan sommigen zijner

medestanders ingewijd was. „Danton n'était qu'un chef poli-

lique, tandis que les autres étaient de véritables sectaires" ').

Een sedaire, een dweeper was inzonderheid Marat. —
Ondanks de gemeenheid en woestheid waarmee hij zich wendde

tot de heffe van het volk, werd hij door ééne gedachte, het

drijven naar een volledig radicaUsme, bezield. Thiers schrijft:

„ II est Ie plus étrange de cette époque si féconde en caractères.

Jeté dans la carrière des sciences , il voulut renverser tous les

systèmes
;
jeté dans les troubles politiques, il conput tout d'abord

une pensée affreuse, une pensée que les révolutions réalisent

chaque jour, a mesure que leurs dangers s'accroissent, mais

qu'elles ne s'avouent jamais, la destruction de tous leurs ad-

versaires. Marat, voyant que, tout en les condamnant, la

révolution n'en suivait pas moins ses conseils
,
que les hommes

qu'il avait dénoncés étaient dépopularisés et immolés au jour

qu'il avait prédit, se regarda comme Ie plus grand polilique

') Thiers, VI. aoi.
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des lemps modcrncs, lui saisi d'un orguoil et d'une audace

exlraordinaires , et resla toujours hoirible pour ses adversai-

res, et au moins étranfic pour ses amis eux-mêmes. II fmit

par un accident aussi singulier que sa vie, et succomba au

moment nième oü les chefs de la république, se concentrant

pour former im gouvernement cruel el sombre, ne pouvaicnt

plus s'accommoder d'un collègue maniaque, syslémalique et

audacieux, qui aurait dérangé tousleurs plans par ses saillies"(*).

Ik noemde ook den jeugdigen St. Jiist, die, 25 jaren oud,

als geloofsverwant en \\erktuig naast Robespierre, naast den

terroristischen Mahomet gestaan heeft. — Ook hier moet ik mij

vergenoegen met u op de zeer juiste opmerking te doen

letten; hij ging allen in stoutmoedigheid te boven, omdat

hij allen in vastheid van overtuiging achter zich liet. „ II

avait un visage réguher, a grands traits, d'une expression

forte et mélancolique, un ceil penetrant et fixe; des cheveux

noirs, plats et longs. Ses manières étaient froides, quoique

son ame fut ardente. Simple dans ses habiludes, austère,

sentencieux; 11 marchait sans hésitation a raccomplissement

de son système. A peine agé de vingt-cinq ans, il se mon-

trait Ie plus hardi des décemvirs
,

parcequ'il était Ie plas

convaincu d'entr'eux. Passionné pour la république, il était in-

fatigable dans les comités , intrépide dans ses missions aux

armées, oü il donnait l'exemple du courage, partageant les

marches et les périls des soldats. ... Sa poütique Ie rendait

plus redoutable encore que ses croyances populaires. II avait

(*) [„ Maraf. tragt uur die untersten Volksschichten auf seiuem Herzen , was

über den Proletariern steht, hat keinen Anspruch auf seine Sympathie,

und seibst die Liebe fiir diese unterste Volksschicht erfüUt ihn weniger,

als der Hasz gegen die höheren Schichten. Sein ganzes Streben ist nichts

als Rache und nichts als Blutdurst." Stahl, die gegenw. Parteien, S. ]86.

—

Iets meer nog was hij dan nu fou sanguinaire et un charlatan de place,

(de Barante, Hist. de la CohvchUoh , I. p. IX). Hij was de ocrpersoonlijkit/y

der ochlocratie.
'\



hcaucoui) d'aiidacc, üe sang-froid
, d'a-piopos et de lermelé.

r*eu capable de pitié, il lédigeait ses mesures de salut public

en Ibrinules , et mettait de suite les formules a exécution. La

victoire, la proscription , la dictature, lui paraissaient-elles

nécessaires, il les demandait aussitót. A la diflerence de Ro-

bespierrc, il était un vérilable liomme d'action" ').

Ik kom tot den leidsman bij uitnemendheid, de ziel van het

Schrikbewind, Robespierre zelf. — Hij was, zegt men, een

vloekwaardig instrument van den afgrond, schandvlek der

menschheid, die eigenlijk den naam van mensch niet verdient.

„Peut-être importe-t-il a l'honneur de l'humanité dele considérer

comme un être hors de la nature, et avec Icquel, même par

l'étude et par l'observation , on ne peut avoir aucun rapport"

Ons, die de eer der menschheid niet in verduistering der

waarheid begeeren te zoeken, betaamt het geenszins, onder

dergelijk voorgeven, een historisch onderzoek te schuwen.

Toen het Terrorisme bezweek, beijverde vriend en vijand zich

om het zeerst de verantwoordelijkheid en schuld op den eenigen

Robespierre te leggen (*); maar, wat in veiUger tijd door een der

voornaamste conventionelen gezegd werd: „procés jugé, mais

nonplaidé," is eene allezins opmerkenswaardige wenk. Steeds

was en bleef, om de herinnering aan Ie régime de la Ter-

reur, de indruk omtrent het hoofd der terroristen in hooge

mate ongunstig
;

losbandig en zedeloos mensch , wreeden

volksmenner, godloochenaar die, door verlooning van zede-

lijkheid en stoïcijnsche onverwrikbaarheid , zoowel als door

schitterende talenten, den rang verkreeg welken misdaad, ver-

eenigd met genie, in dagen van verwarring en van opgewon-

denheid der hartstogten, bereikt.

•) Mignet, II. 63. Necker, II. 329.

(*) [„The sccifcijoul of tlic Revolufion." Croker, p. 399.]



Güüii enkele Irek van tlil. portret gelijkt, [{obespierre was

niet een zedeloos mensch. Vergelijkenderwijs muntte hij door

ingetogenheid uit. Zijne onbaatzuchtigheid was voorbeeldig.

Hij werd Ie regt de onomkoopbare genoemd ; de nalatenschap

van den dictator beliep AGO franken '). Hij geloofde aan de deugd,

aan de onsterfelijkheid , aan God; hij was deïst. „ II était déiste,

ainsi que St. Just. Or, ètre déiste et Ie dire tout haut, c'était être

très-religieux pour ces temps-la" -). Er is geen grond om te on-

derstellen dat hij wreed van inborst geweest is. Hij bezat geene

talenten waaruil zijne meerderheid en langdurige overmagt kan

worden verklaard ; niet vergelijkbaar met Mirabeau, in sommige

opzigten welligt beneden Danton. Lafhartig nam hij , in dreigend

gevaar, de vlucht. Hij bezat geen uitstekende redenaarsgave. Klein

van gestalte, had hij in voorkomen, stem noch gelaat, niets dat ont-

zag kon verwekken (*). En deze man, zonder buitengewone gaven,

heeft zich tot eene hoogte van dwingelandij kunnen verheffen,

waarvan de geschiedenis nauwelijks wederga kent! —^„Robes-

pierre était la plus grande renommée populaire d'alors ; il était en

quelque sorte Ie modérateur de la république et Ie dictateur

de l'opinion" Onder republikeinsche vormen heeft hij een

willekeur uitgeoefend, zelfs onder oostersche alleenheersching

bijkans zonder voorbeeld (**). Van waar dit?

') Cotispiration de Babeuf, I. 22.

^) Cormenin, Oraieurs parlemenfaires
, p. 245.

(*) [„Rien n'était écrit eu caractères physiques sur cette puissance

tout intérieure ; il était Ie dernier mot de la révolution , mais personue

ne pouvait Ie lire." Lamartiue. — Evenwel hebbe men van Robespierre

ook niet te geringer dunk. „ He must have been a mau of considerable

abilities, well educated, a tolerable writer, an effective speaker, and, at

least a clevcr party tactician." Croker, p. 306.]

3) Mignet, 11. 43.

(•*) [„ The Terror grew in friglitful intensity in a gradual and exact

proportiou to tlie increase of Robespierre's personal authority. We are

aware of Ihc fallacy in ordinary affairs of tlic argument propler ijtda pasl

,



Velen houden dit raadsel voor onoplosbaar. De hekeldichter

Barthélémy zegt : „ Après avoir lu et médilé cent volumes sur lui

,

je n'ai jamais pu comprendre ni son pouvoir, ni sa popularité

,

ni Ie secret de son iniluence sur les masses. II parait qu'aux

époques inexplicables il l'aut des nioteurs inexplicables"

Voor velen is Robespierre onbegrijpelijk, vooral dewijl hun, om

hem te begrijpen, vooraf een regl begrip van eigen dwaling

ontbreekt. Laat mij beproeven of ik, met den sleutel welken zij

missen, kan toonen waarin voor hem, voor St. Just, voor

Marat, het geheim lag der kracht waaraan Frankrijk, willens

onwillens, gehoorzaamheid beloond heeft.

b. De oplossing ligt in het geloof aan de revolutionaire

theoi'ie. Laat ons acht geven op de opregtheid hunner over-

tuiging, op de natimr der leer, en op de sympathie, waar-

van zij het vooinverp geweest is.

De opregtheid der overtuiging zagen wij in Marat en St. Just.

Zij is evenzeer bij Robespierre onmiskenbaar. Dit was den

scherpen bUk van Mirabeau niet ontgaan, die, toen er nog

weinig op hem gelet werd, uitriep: „deze man gelooft alles

wat hij zegt" Niemand was minder huichelaar dan hij.

Zeer ten onregte noemt hem M""^ de Stael hypocrite. „ II sou-

tenoit les thèses les plus absurdes avec un sang-froid qui

avoit l'air de la conviction ^). „Meer naar waarheid schrijft zij

:

„Robespierre n'était ni plus habile ni plus éloquent que les

autres; mais son fanatisme politique avait un caractère de

but in tliis case the steps of Robespierre were followed so cxacrly and

invariablj bj tiie stream of blood tliat we caunot relieve our mind from

the conclusion tbat they must have been cause and consequence."

Croker, p. 373.]

') Douze joumées de la Rccolutiuii.

^) Wachsniuth, I. 159. ^) 11. UI.
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cahnc ct d'auslciilc (jui Ic faisait rcdoulcr de tous scs collè-

gues. II y avait quclquc ohose de mystóricux dans sa fai^on

d'être, qui faisait plancr unc tciTciir inconnuc au milieu de

la terreur ostensible que Ie gouvernement prodamait" Een

trouw aan eigen overtuiging, welke hem ook voor de laatste

en ergste gevolgtrekking, al zou hij alleen staan (*), niet

terugdeinzen liet, een onbaatzuchtigheid die alleen op den

triomf der leer zag, gaven hem natuurlijk overwigt op hen

die halver wege bleven staan , en die zich vleiden aldus het ter-

rorisme te kunnen stuiten, waarvan het grondbeginsel door

hen beaèmd werd ^). In de eerste vergadering, toen men

allerlei proefnemingen op het tapijt bragt, kwam hij terstond

met volkomen gelijkheid van pohtieke bevoegdheden te voor-

schijn, als alleen overeenkomstig met de regten van den

mensch. „Tous les citoyens, quels qu'ils soient, ont droit

de prctendre a tous les degrés de représentation. Rien n'est

plus conforme a votre déclaration de droits, devant la-

quelle toul privilege, toute distinction, toute exception, doi-

vent disparaitre. La constitution étabht que la souveraineté

1) II. uo.

(•) [„Par son isolement mênie, il prouvait sa force et en conquérait

davantage sur les esprits iudécis." Lamartine.]

„Gerade sein fesier uud unerschütterlicher Glaube an die politische

Theorie der Revolution , die Cousequenz, welche ilm auch vor den auszersten

und letzten Folgerungeu aus seinen obersten Grundsatzen niciit zurücii-

schrecken iiesz, und die antique Uneigennützigiceit seiner Ueberzeugung

steilten ihn hoch über alle seine Gegner, und verschaften ihm ein uatür-

liches Ueb.ergewicht über die, welciie auf halbem Wege stehen blicben und

durch schwachmüthige Inconsequenz deni Terrorismus entgehen zu Ivönnen

glaubteu, deren unentwicicelten Keini ihre Principien in sich besclilossen."

Berliner Puliiisches WochenblaU , 1832. 99. En verder: „ An Robespierre zeigt

sich die grosze Wahrheit; dasz im Laufe der Revolution auf die Dauer

immer die consequenteste Parthei den Sieg über die minder consequente

davon tragt, uud das sehnelier oder langsamer jeder Grundsatz nlle seine

Früphtc triigt."



rcside dans Ie pcuple, dans tous les individus du pcuple. Cliaque

individu a donc droit de concourir a la loi par laquelle il est

obligé, et a l'administration de la cliose publiquc, qui est la

sienne." Het geloof alleen gal" hem die veêrkracht in woord en

daad, waardoor men de oveimagt boven hen die weifelen,

omdat ze twijfelen, verkrijgt. Elke gewigtige gebeurtenis der

omwenteling was ecne schrede nader bij het punt, waarop hij

van den aanvang af geslaan had; zoodat hij telkens won in

aanzien en invloed, omdat telkens meer zijn syslema de over-

hand kreeg. Toen men de hoogte zijner overtuiging bereikt

had, werd hij de natuurlijke toongever der zegevierende partij:

de gansche kracht van het radicalisme werd aan den boven

allen uilstekenden radicaal dienstbaar. Zijn triumf, door list

en geweld bevorderd , werd niet enkel door hst en geweld be-

liaald; zij was het gevolg eener onverzettelijkheid en eenheid

van strekking die , zelfs aan een persoon van middelmatige be-

gaafdheid, boven allen de meerderheid gaf ^). Zoo men dit obs-

tinalioii wil noemen, is de aanmerking van Mignet juist: „II

fut une preuve qu'au milieu des troubles civils ce n'est pas

avec son esprit qu'on fait sa fortune pohtique, mais bien avec

sa conduite , el que la médiocrilé 'qui s'ohstine est plus puis-

sante que Ie génie qui s'interrompt" 2).

Om den oorsprong en den aard der kracht van Robespierre

en de zijnen te waardeeren, lette men op de natuur der

leer. Zij hadden het leven gewijd aan eene wereldbeschouwing,

volgens hen, niet enkel waar en goed en nuttigen zegenrijk,

maar het eenige en onfeilbare middel om , spoedig en overal , het

einde van ramp en onheil , het begin van onverstoorbaar geluk

' ) „ So grosze Gerechtigkeit man der Aufrichtigkeit seiner Ueberzeugung

widerfahven lassen mag, — deunocli felillen ilim schlcclithin alle Elemente

zu einen groszen und auszergewöhnlichen Charakter." Berl. Polit. Wock, t.a.p.

^) I. 323. [„Robespierre sohslinmt aux chimères, comme aux vérités."

Lamartine.]
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tc bewerken. Wij weten hunne theorie. Dal de aaide, dooi'

alle tijden heen , een tooneel van ellende geweest is , ten gevolge

van geweld en huichelarij ; dat vorsten en priesters in verbond

zijn getreden oni de rampzalige volken naar lijf en ziel in

den boei van overmagt en bijgeloof te knellen; dat eenc

menschvernederende predikatie van bederf en onmagt het

middel geweest is om, onder de vaan van regt en zedelijk-

heid, ten behoeve van weinigen, de menschheid in een

kunstmatigen vorm tc wringen, die alle vrije beweging en

ontwikkehng belemmert. Van daar zooveel en zoo veelsoortig

ongeluk en lijden ; van daar overheersching en slavernij , rijk-

dom en armoede, onrust, twisten, oorlogen, tallooze smerten

en wanbedrijven, uit wier aaneenschakehng de geschiedenis

der wereld bestaat. Eene filozofische wedergeboorte uit deze

jammerlijke verbastering zou, door haar koesterenden gloed,

dezen toestand doen ophouden. Nu reeds was er een Hcht

in de duisternis ontstoken: nu reeds waren in vergetelheid

geraakte regten wederom te voorschijn gebragt ; de opvolging

van de voorschriften der wijsbegeerte, en dit alleen, zou ver-

nietiging van vooroordeel en tyrannij, vestiging van vrij-

heid, waarborg van welvaart, van overvloed, van ware be-

schaving en hooger levensgenot, ja, trapsgewijs, herschep-

ping en volmaking van het menschelijk geslacht zijn. Nijd

en twist zou worden gesmoord, het geluk van iedereen

met het nut van allen overeenstemmen; er zou vrede wezen

op aarde, waarheid, geregtigheid
,
onderlinge liefde, gehoor-

zaamheid aan de voorschriften der natuur, niet door het be-

teugelen, maar door het bevredigen van begeerlijkheden en

driften
,
wederkeerig hulpbetoon , broederschap ; er zou in de

plaats van rampzaUgheid, zaligheid zijn. Thans kon geschieden

wat in de tijden der onwetendheid niet mogelijk was. De ge-

legenheid was daar. In Frankrijk kon de groolsche taak worden

aangevangen en voltooid. Welk een vooruitzigt ! de weldoeners



van licl Vaderland , van Europa , van do wereld Ie zijn ! de

heerschappij eener leer Ie vestigen die, eenmaal geplant,

onuiü'oeibare wortelen schieten en de volheid van haar wel-

daden aan de laatste nageslachten overbrengen zou! — Ver-

plaatsen we ons in de geinoedsstemniing waarin men zich

verbeeldt het apostolaat van zoodanig evangelie ontvangen

te hebben; eerst dan kunnen wij ons eenig denkbeeld vor-

men hoe de kracht der belijders door den inhoud der belij-

denis, door hun geestdrift, of laat mij het eigenlijke woord

gebruiken , door hun geestdrijverij verhoogd werd. „ Ils avaient

au plus haut degré Ie fanatisme de certaines théories socia-

les" '). Wij behoeven of behooren dit fanatisme niet voor

uitzinnigheid te houden. Het was veeleer van opwinding

vrij ; het steunde , niet op bedwelming der hartstogten , maar

op redenering van het verstand; het was de ondergeschikt-

heid aan eene leer wier logenachtige wereldherschepping

men voor ontwijfelbaar aanzag; zoodat grootendeels uit het

besef eener hoogerc roeping het zelfbehagen in het misdaad

plegen, de koelbloedige onverbiddelijkheid der revolutionaire

energie, ontstaan is.

Vooral mogen we niet vergeten dat deze gemoedsstemming

strookte met de algemeene denkwijs. De voordragt der theorie,

als panacé der menschheid, als middel om de aarde ineenpa-

radijs te hersclieppen , had men zich uit veelgelezene schriften

,

sedert bijkans een halve eeuw, eigen gemaakt (*). Elk beroep

op deze nieuwerwetsche wijsheid, ten gevolge der verloochening

van de waarheid die uit God is, onwederlegbaar, vond weerklank

in de harten ; raakte eene teedere snaar, met de roersels van het

gemoed in verband
;
gaf een schok waardoor iedereen geëlec-

trizeerd werd. Men leefde in een voor de revolutie sympathe-

') Mignet, II. 60

(*) [„Nos pères en 1789 ont été condamnés a passer des perspectives

du Paradis aux scènes de l'Enfer. Dieu noiis garde de l'oublier! " Guizot.]
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tisclicii (hiiiipkiiiii;. Diiiiroiii \\;t8 landen lijd zclls lii-t Icii'oi'isiiKj

oiivcrwiiihaar. Ilcl. Sclii'ikhcw ind had yiitislcn voor dui/.ciidiüi

ten lokaas; hel hield duizenden door «leweld in bedwang;

maai' vooral in de aanti'ekkelijkheden der revolnlionairc ver-

wanlscha)), in de WaJdvenvant.schaflen dei'ongeloofsovertniging,

in de {'onscienlie der logica, welke zijnen aanhangeren ter

aanvuring, zijnen vijanden Ier onünoediging verslrekle, ligt,

de reden zijner onwcderslaanbare kracht.

r. Ik heb mij den weg gebaand om de handelwijs van Ro-

bespierre en de zijnen in hel ware licht te stellen. Als men

hun kaï'akter en drijfveer in bet oog lioudt, eerst dan is men

in de mogelijkheid ter verklaring van bun alvermogen en ter waar-

dering van hun gedrag. Zijn hier louter gruwelen, zonder eenheid

van beginsel of oogmerk, dan is het betamelijk over deze ijselijk-

heden te zwijgen, en een verfoeijelijke bladzijde der Historie,

waaruit we geen voordeel kunnen trekken, over te slaan.

Dit is zoo niet. liet gedrag dezer coryfeën was , zelfs in liet meest

afgrijselijke, getrouwe toepassing der revolutie-begrippen en,

naar dien regel, /o/imart/t^ gebruik van revolutionaire kracht.

Wanneer men zich verwachtingen cener gulden eeuw van

menschendeugd en menschenheil voorspiegelt, zou dan niet

een gloed van verontwaardiging oprijzen tegen ben wier we-

derstand de verwezenlijking van dergelijken zegen, betstuilen

van onregt en onheil belet? Zou niet, met vermeerdering der be-

zwaren , de toorn en verbittering tegen baatzuchtige onverlaten

klimmen? zou behoud en zege der omwenteling met hun bloed

te duur worden betaald? zou men zich niet telkens met de

vraag geruststellen van Barnave: „leur sang élait-il donc si

pur?" zou men in de lange reeks van zoogenaamde wandaden

niet veeleer billijke straf zien; voorwaarde der overwinning,

voorbijgaand en vergelijkenderwijs wcinigbeleckencnd kwaad?
22



Dc wreedheid der revolutionaire dvveepers iioernL men voor-

beeldeloos en ongehoord en met de neigingen van den men-

schelijken aanleg in strijd. Ik waag niet een blik te werpen

in dc diepste schuilhoeken van liet bedorven hart. Ik onderzoek

niet hoe ver de waardschalting van den aan zich zelf over-

gelaten mensch voor het leven van andei'en gaat, waar eigen

leven bedreigd, eigen wensch of eigen bedoehng gedwarsboomd

of tegengewerkt wordt. Ingenomenheid met dwaalbegrippen, tot

de gewigtigste onderwerpen voor hart en leven in betrekking,

heeft, bij soortgelijke geestdrijverij, soortgelijk welbehagen

en ijverig volharden in de boosheid ten gevolge gehad. Geen

wonder, waar men, onbekend met het ware christelijke

geloof, ook de pligt van christelijke liefde en lijdzaamheid niet

kent ; zoodat men , onbewust van de belofte : „ niet door kracht

of geweld , maar door mijn Geest zal het geschieden , spreekt

de Heer," elk wapen goed acht ten dienste van de beginse-

len die men belijdt. In de keus der middelen geen onder-

scheid van goed en kwaad te erkennen, is het eigenaardig

kenmerk, niet van het Jczuitisme, niet van het Jacobinisme,

maar van elke dweeperij. Zij streeft naar vernietiging van wat

haar belemmert
;

zij kent geene wroeging ; elk misdrijf is in de

kroon van haar goede werken een parel te meer. Zoo heeft de

valsche profeet, in naam van den cenigenGod, verwoesting te

vuur en te zwaard over de halve wereld gebragt. Zoo heeft Rome

in koelen bloede , onder lofzang en gebed, de Protestanten ver-

moord. Wij sidderen, wanneer een Marat de slachtoffers der

volkswraak bij tien- en honderdduizenden verlangt ; ook de zes-

tiende eeuw kent soortgelijke bloedkreet. De vermaarde Languet

bragtaanroomsch-catholijken het schrikkelijke der strafoefenin-

gen om der rehgie wil onder het oog ;
maar, zegt hij, ,, zij ant-

woordden terstond dat men niemand behoort te sparen, wanneer

het de openbare rust geldt; zoo twee of driemaal honderdduizend

menschen wierden gedood, binnen' dertig jaren zou dit verlies



dooi' <li' m'liooi lcii woi'ilen vertioud ; ik liiiivcrdi! or van" ').- (lij

hoiiici kl licl , lii(!r was /cU's '^wn kwalijk hciircpcn <>o(ls(ii('ns.l-

ijvcr, maar /iiclil naar vrede, orde, en rusl. Kn will gij van deze

woede der ruslgierigheid een voorbeeld naderbij ; ik bennnernii]

dat, na 18.i0, nncnigeen, door wien de moed dor Polen cn de

trouwliarli<>lieid der Vendeërs en de zellbpoflcring der spaansclie

Garlislen geroemd werd , desniettemin , om de orde in Europa en

het geldelijk crediet van Nederland, reikhalzend naar het berigt

van hun volkomen ondergang uitzag. Om den afgrond der

omwenteling te dempen, was men gereed er gansche bevol-

kingen in te zien werpen. — De mannen van het schrikbewind

werden door vergelijkenderwijs edele beweegredenen geleid.

Men lieeft mij wel eens euvel geduid (') dal ik een landsheer

treuriger gedachtenisse, dat ik Filips II, om zijne room-

sclie wanbegrippen, uit liefde onbarmhartig genoemd heb ^).

Evenwel het is zoo. Aldus was er, ook bij de revolutio-

nairen, fdanthropische onmenscholijkheid. Een hunner heden-

daagsche lofredenaars zegt: „La conscience profonde qu'ils

se dévouaicnt pour Ie triomphe de Ia morale universelle et

pour la sainte cause de l'humanité , rendit nos pères capables

de cette volonté de fer. Ils enseignèrent que tout devait être

') „Statim respondebant ucniini esse parcenduni, quando agilur de pu-

blicil tranquillitale, et si ducenta aut trecenta niillia honiinum iutcrficiantur

iiit.ra triginta annos posse plures icuasci. Coliorrcscebarn ad talcs voces."

Epktt. secretae, I. 72.

(*) [Zie mijn Antwoord aan Mr. M. C. vau Hall. (lSi4, blz. 70 U0).]

^) „Hors de rÉglisc de Rome il n'adinettoit pas la possibilité du salut:

donc il falloit contraiudre a y eutrer; il faiioit sauver les ames par Ie

siipplice du corps; il falloit être, cu quelque sorte par charité, iiiexora-

ble et cruel. Des lors on ne sauroit être surpris, en examinant l'admini-

stration de ses États , de rencontrer partout des marqués, disons niieux,

des flots de sang, de ce saug innocent quc ricn n'eff'acc." Arcliives de In

Maisou d'Orange-Nassau, I. (2<^ Éd.) p. 15G*.



siu rili(' ;'i celtr niorale WröodlieicI is niet allijd wrecdaardig-

licid ; sli eniilicid is dikwerf onmisbaar. Dc heelmeester moet eene

vasie liand hebben ter genezing- van de \vond; vooral niet, uit

onzinnig medelijden, een bedorven lid sparen, bedervend voor

het gansche ligcliaam. Kortstondig en heilzaam is de smart. Zoo

zou' het met den pijnlijken overgang der omwcntelingsperiode

ook zijn. Robespierre zeide : „ het is nog geen tijd om het goede

te verrigten." Later, later, later; eenmaal althans, zou het

franschc volk uitmunten door vereeniging van zachtmoedigheid

on kracht; ,,par des moeurs douces, énergiques, sensibles

et inexorables pour la tyrannie et l'injustice." St. Just verblijdde

zich nu reeds in opgetogenheid over de aannadering van den

tijd waarop ieder ongestoord de vruchten van zijn akker zou

genieten. „ II ajournait Ie bonheur de la France a l'époque

oü chacun, retiré au milieu de son arpent avec sa charrue,

passerait doucement sa vie è Ie cnltiver" (*).

Men zegt: zij waren geen regenten, maar anarchisten;

staatslieden niet, maar beulen. Doch dan blijft de vraag: van

waar dit? en dc oplossing ligt voor de hand: het was om

de onwrikbare nauwgezetheid hunner revolutionaire orthodoxie

in leer en in praklijk.

De leerstellingen die men, en niet ten onregte, anarchiek

noemt, waren, van den beginne af, met algemeene goed-

keuring, als waarheden van den eersten rang, uitgebazuind.

') Biiclicz by Wachsnintli, II. 302.

(*) [„Ou commence par une pastorale, on finit par des proscriptions.

Aux niaius de tous ces lêveurs il y a du sang. Ces hommes, victimes

d'une fausse éducation, sont, des fanatiques, et. qiii dit, fanatiques dit bour-

reaux et iiiartyrs. Ceux qui iie voient qiie les bourreaux fout de ces geus

d'aboniiuables scélérats; ccux qui ne voient quc les niartyrs en font de

grands liomnies. De toutc fafou, c'cst les placer trop bas ou trop liaut.

Que leur excmple nous serve, en uous apprenant ou l'on va quand on

préteud refaire Ie monde par la violeuce." Laboidaye, Tïïsl. d. lUak-Unia.

III. 121



llcl velschil, hij /oovcel ovoreenslcmmiiig wus, dal di; .la-

cohijiieii begeerden, niel voor sonniiigen ol' velen, maar

voor allen, voor het gansche volk, wat. hun naaste voor-

gangers, de Girondijnen, enkel aan den middenstand, aan de

gezeten burgerij, aan de bourrjeoLsie, en althans niet aan de

mns-culottes , zouden hebben verleend. Zij meenden geen

vrijheid te iiebben om, waar het algemeene welzijn sprak,

schroomvallig te zijn. De staatsregehng die zij ontwierpen,

was in overeenstemming met hun belijdenis en beloften. „ La

loi constitutionelle de 1793 établissait Ie pur régime de la mulli-

tude; non seulement elle reconnaissait Ie peuple comme la source

de tous les pouvoirs, mais encore elle lui en déléguait rexercice.

Une sonvcraineté sans hornes; une mobilité extréme dans les

magistraturcs ; des élections immédiates auxquelles chacun con-

courait; des assemblées primaires qui se réunissaient sans

convocation, a une époque fixe, qui nommaient les représen-

tants et contrólaient leurs actes ; une assemblée nationale

annuellement renouvelée, et qui n'était, a proprement parler,

qu'un comité des assemblés primaires, telle était cette Con-

stitution" '). Buonarotti schrijft: „la Constitution de 179:3

ne répondit pas complètement aux voeux des amis de la

liberté: on regrette d'y trouver les vieilles et désespérantes

idéés de la propriété." Hij ontkent evenwel niet dat het toppunt

der volkomenheid nagenoeg bereikt was. De Terroristen hadden

tegenover de Girondijnen gelijk. „ La Gironde était véritablement

contre-révolutionaire, suivant les termes de sa propre logique.

C'est ce défaut de position qui l'a perdue. Les Montagnards

sonl de cruels logiciens , mais les Girondins sont des sofistes" ^).

Meer eigendunkelijk bewind is ondenkbaar , doch deze zooge-

naamde willekeur was stelselmatig gebruik der middelen die

') Mignet, II. 12.

Cli. Nüdicr, Sotircuim , T. 122.
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(Ie revolulie aitii de hand gaf: ccnlralizalic
,

uilsluiling der

tegenpartij, maatregelen van extra-legalen aard

Centralizatie. — Alle inagten waren vereenigd in Ie Comité de

salat public. Nooit was de naam van schrikbewind meer verdiend.

Mignet beschrijft dit alvermogen der onbarmhartigheid aldus:

„ Ainsi fut crééc cette puissance terrible, qui dévora d'abord les

ennemis de la Montagne, qui dévora ensuite la Monlagne et la

Commune, et qui ne finit qu'en se dévorant elle-même. Le

comité disposait de tont, sous le nom de la convention, qui

lui servait d'instrument. C'était lui qui nommait et deslituait

les généraux, les ministres, les commissaires-représentants,

les juges et les jurés ; c'était lui qui frappait les factions

;

c'était lui qui avait l'initiative de toutes les mesures. Par ses

commissaires , les armées et les généraux étaient sous sa dé-

pendance, et il dirigeait d'une manière souveraine les dépar-

tements; par la loi des suspects, il disposait de toutes les

personnes; par le tribunal révolulionnaire, de toutes les exis-

lences; par les réqn'mlions et le maximum, de toutes les

fortuncs; par la convention effrayée, des décrels d'accusation

conlre ses pi'opres membres. Enfin sa dictature avait pour

api)ui la mullitude qui déhbérait dans les clubs, gouvernait

dans les comités révolutionnaires , dont on payait la coopéra-

tion par un salaire journalier, et qu'on nourrissait avec le

maximum'' Maar dit albeheer, dit dictatoriaal gezag was re-

volutionair; het alvermogen der volkssouvereiniteit, opgenomen

in het gouvernement; het ideaal eener snelle en volledige ten

uitvoerlegging van den algemeenen en nationalen wil.

Uitsluiting der tegenpartij. — De vijanden der revolutie

werden ter zijde gesteld, in den kerker geworpen, gedood.

Natuurlijk; het genot der reglcn van den menscli kan niet aan

allen worden verleend, eer de Staat door lijdolijken dwang,

legen conl ra-revolutionaire ontwerpen in veiligheid gebragt is.

') Hierboven, hb. 312. II. :30.
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Kxtia-legalo maatre|ielen. — Geheel hel schrikhcwind is een

doorloopcnd Coup d'état , een vervanj;en van l'ordre légal door

ecne dictaluui', waarbij de gansche constitutie van 1793, pronk-

stuk van revolutionair vernuft, in het belang dezer constitutie

zelve ,
gesciioi'st werd. Men was verpligt met inachtneming der

oinslandighedcn , met een geest des onderscheids , te werk te gaan

,

om niet, uil voorbarigheid en overdreven nauwgczelheid, de

vrijheid in de waagschaal Ie stellen. Uitstel van vrijheidsbe-

deeling was pligt. Uitstel alleen kon voorbereiding eener

onschadelijke len uitvoerlegging van de conslilutionele voor-

schriften zijn. Dit begrepen de scherpzinnigslen. „Ils savaient

qu'avant de conférer au peuple rexercice de la souverai-

nelé, il fallail rendre général l'amour de la vertu; sub-

slituer Ie désinléressement el la rnodeslie a l'avarice, a la

vanité et a l'ambilion, qui entretiennent entre les citoyens une

guerre perpótuelle . . . . ; ils savaient que les mesures coactives

et extraordinaires ,
indispensables pour opérer un si heureux

et si grand changement, sonl inconciliables avec les formes

d'une organisation régulière ; il savaient enfin , et rexpérience

n'a que trop justifié leur manière de voir, qu'élablir, sans

ces préliminaires , l'ordre conslitutionnel des élections, c'esl

abandonner Ie pouvoir aux amis de tous les abus, el perdre

a jamais l'occasion d'assurer la féhcilé publique II eüt été de

la dernière imprudcnce de laisser un momenl la nation sans

directeur el sansguide" ^). Sl.Jusl zeide: ,,dans les circonslances

oii se Irouve la république, la conslilulion ne peul êlre éla-

blie ; ellc deviendrait la garantie des atlentals conlre la liberlé

,

parcequ'elle manquerait de la violcnce nécessaire pour les

réprimer" '). ,, Le parli montagnard," schrijft Mignet, „aulieu

de la plus extreme démocratie , avail bcsoin de la diclature la

plus resserrée. La conslilulion ftil suspendue aussilól que faile,

') Cü/,.sp. de liahcMf, I. 1. 1. VM. •') Mignet, II. -21).



cl Ton inuinliiU, en Ie renlbrriiiil, Ie gouvernciueiil révolu-

tionnaire jiisqu'a la paix" ').

Doch zegt nion, voor een moordenaarsbenl als hel selirik-

bcvvind, is geen verontschuldiging- genoegzaam. — Dei-gelijk

beweercn bewijst dat men de rekbaarheid van de apologe-

tische Ibrmuul hel kan niet anders niet kent. Geen misdaad

zoo groot waarbij ze te kort schiet. De lof der systematieke

moordenarijen ligt juist hierin dat ze systematiek waren;

een, ten uitvoerlegging van de wet der noodzakelijkheid,

treurig, maar onvermijdelijk beding
; ,, la trisle nécessilé de l'état

de passage." Het is onbillijk tegen pliglbelrachting te velde

Ie trekken. „ Un médiocre discernement sulïit pour démèler

dans ces déclamations la rage de parti qui les a dictees ; et, pour

peu que l'on juge sans passion , on est forcé de convenir que

l'amour de la palrie et Ie sentiment des devoirs les plus impé-

rieux déterminèrent, après une trop longue et très-funeslc pa-

tience, les amis de régalité a user de sévérité onvers ses

incorrigibles enncmis. — La justice et la nécessilé de l'institu-

tion révolutionnaire étant reconnues , il ne s'agit plus d'examiner

jusqu'a quel point l'autorité qui la dirigeait, porta la rigueur

dont elle fut ibrcée de faire usage ; il importe seulemenl de

savoir si elle répondil au bul pour Icquel ellc avail élé insli-

tuéc" ^). — An bul. Het doel maakt alles goed. Wat is er

dan van verontschuldiging spraak, terwijl, naar revolutio-

nairen maatstaf, de aanwending dei' revolutionaire kracht veeleer

toejuiching en dankbaarheid verdient ! Noodzakelijkheid was er

;

niet enkel in denzin van necesseerat, maar \ün oportebal

;

betaamde aldus; het was, voor de menschlieid behoefte;

daaraan bevorderlijk te zijn heilige pligl. Niets mogt worden

ontzien, waar de Revolutie op het spel was. Nu verplaatse men

') 1. 1. 11. \i.

') Cohqi. (Ie Uabinf, 1,



zitli in 170.1. Dc li'i^onwt'ikiiiij; li;ul zidi dermalc, Icn [gevolge

van licl Jacobinisme uitgebreid, dal ze bijkans onbedwingbaar

scbeen. Hel mecrendeel der bevolking zag sniacblend uil naar

liet einde van een mei eiken dag ondragelijker locsland. Onder-

werping en lijdelijkheid vingen aan voor weerzin, misnoegen,

woeling, openlijke wederstreving en opsland te wijken. Ontzag-

clielijk was de crisis, na 31 Mei van dat jaar. De mishandeling

der Girondijnen werd het sein eener beweging ten voordeele van

een minder bloeddorstig beheer ; meer dan zestig departementen

grepen naar de wapens tegen de parysche dwingelandij : de held-

hallige landbevolking der Yendée sloeg de krijgsheiren der Jaco-

bijnen op de vlugt. Vijandelijke legers waren van alle zijden tot

aan en over de grenzen getrokken. Aan hall-Europa had het Gemee-

nebest den oorlog verklaard. Als ware binnen- en buitenlandsche

krijg niet genoeg, in de Conventie zelve kwam verdeeldheid.

Ommekeer scheen nabij. Welnu! Door de standvastigheid en

volharding van weinigen, is het revolutionaire Frankrijk uit

dezen voorbeeldeloozen zamenloop van ongunstige omstandig-

heden gered. Deze weinigen deden wal onmogelijk scheen

;

gelijktijdig aan de Federalisten, aan de Vcndée, en aan de

vreemde mogendheden het lioold te bieden; Frankrijk tot

eenheid en hun tegenstanders in de vergadering tot stilzwij-

gen en gehoorzaamheid te dwingen; met behoud van revo-

lutie en revolutionairen zegen, de kolossale staatsmagt in

het aanzijn te roepen die, jaren achtereen aan het sidderend

Europa de wet gaf. Meent ge dat hel aan zachtheid zou

gelukt zijn, te midden der losgelatenhcid van alle driften,

de Nalie, lol haar zelfbehoud, in boeijen te slaan, om met

een vastgeketend Frankrijk de Coalitie te verpletten? Zij

hebben zich van'deze grootsche taak kunnen kwijten, enkel

omdat zij de middelen in verhouding tot den eisch van

het oogenblik hebben gebragt. — Ik ben de lofredenaar niet

dezer mannen; doch, naai' de leer der revolulie, hebben zij



een lofrede verdiend , , en is er i^cen reden van verwondoi'ing

over het d-plomb, waarmede men, voor al wat er ijzing-

wekkends geschied is, een takje te meer in dezen lauwer-

krans vlet^ht.

Is het om het gansche stelsel te doen? St. Just zegt: de

republiek is de vernietiging van al wat zich tegen haar ver-

zet. ,,Citoyens, vous avez voulu une république; si vous ne

vouliez pas en même temps ce qui la constitue, elle enseve-

lirait Ie peuple sous ses débris. Ge qui constitue la république

,

c'est la destruction de tout ce qui lui est opposé" ^).

Klaagt iemand over de verbazende ligtingen in manschappen

en geld, de Staat beschikt immers, naar welgevallen, over lijf

en goed der burgers. „Une fois déclaré que la France entière,

hommes et choses, appartenait au gouvernement, ce gouver-

nement, suivant Ie danger, ses lumióres et son énergie crois-

sante, pouvait tout ce qu'il jugerait utile et indispensable"

Hebt gij, teerhartige! tegen schavotten bezwaar, is u de

guillottine en permanence een gruwel; vindt gij kanon- en

schrootvuur, het werpen van duizenden in de rivier, het

ombrengen van grijsaards, vrouwen en kinderen, het uit-

moorden van geheele landslreeken vloekwaardig; meent gij

dal men het slagzwaard met te ver gedreven forschheid ge-

hanteerd heeft; wacht u, door bekrompenheid van inzigt of

overmaat van gevoeligheid, de verhevenheid voorbij te zien

der gedachte van hen die, om der mcnschheid wille, de stem

der menschclijkheid hebben gesmoord. Leert van Thiers een

billijk oordcel te vellen; „II fallait satisfaire la colère revolu-

tionaire par de grandes et lerribles exécutions." Zoo het u

gevalt den revolutionairen toorn voor laaghartig en onmensche-

lijk te houden, wel nu, verandert dit iels in de noodzake-

lijkheid der zaak? „Ie gouvernement devaU suhir ces mau-

') Miyiict, n. 18. •-) Thias, V. li.5.
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vaiscs passions, puisqu'ellcs étaient inséparablcs dc rónergic

qui sauve un pcuple en danger" ').

Onredelijk en ondankbaar is het, waar alles buitengewoon

was, een gewonen maatstaf te gebruiken, ter veroordeeling

dergenen die Frankrijk en de menschheid hebben gered.

„Jamais aucun gouvernement ne prit a la fois des mesures

ni plus vastes, ni plus hardiment imaginées; et, pour faire

un reproche de leur violence a leurs auteurs , il faudrait oublier

Ie danger d'une invasion universelle. Aujourd'hui une généra-

tion, superficiclle et ingrate, critique ces opérations, trouve

les unes violentes, les autres contraires aux bons principes

d'économie, et joint Ie tort de l'ingratitude a l'ignorance du

temps et de la situation. Qu'on revienne aux faits, et qu'en-

fm on soit juste pour des hommes auxquels il en a coülé

tant d'eflbrts et de périls pour nous sauver" ^). Ook de ganschc

worsteling was een krijg tusschen de oude en de nieuwe orde van

zaken en begrippen. ,,Le Comité de salut public se livra aux

plus terribles exécutions. Les armées se bornent a tuer sur

Ie champ de bataille; il n'en est pas de mème des partis qui,

dans les situations violentes, craignant de voir renaitre Ie

combat après la victoire, se précautionnent contre de nou-

velles tentatives par des rigueurs inexorables. L'usage de tous

les gouvernements étant d'ériger leur conservation en droit

,

ceux qui les attaquent sont pour eux des ennemis tanl qu'ils

combattent, des conspirateurs dés qu'ils sont vaincus, et ils

les tuent ainsi au moyen de la guerre et au moyen de la

loi. — Le gouvernement dictatorial frappa dans ce qu'ils avaient

de plus élevé, tous les partis avec lesquels il était en guerre" —
De slachtingen, ook op het schavot, waren bevorderlijk aan

')Tliiers, t. a. p.— [„C'ctait une iiLconséqueuce grossière qiie de se ré-

voltcr contre ces volontés tunuiltueuses
,
qui n'étaient, eu deinicre analyse

,

que Texpression dc l'omnipotence des peuples , une fois qu'on 1'avait insti-

luóe." Nüdicr, I. ]2].] Thiers, t. a. p. •') Miguct, IL 2-1.
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(Ie overwiiininij; , naav de ouscliuld dor slaclilolï'eis wordl in

den krijg niet gevraagd (*).

Mijne gevoelens zijn u bekend. Hel schrikbewind heell

Frankrijk verdedigd, ongeveer als de tijger het hol waarin

dit ondier zijn prooi bergt. ,, Dire que la convention a bien fait ce

qu'elle a fait, parcequ'elle l'a l'ait pour sauver la révolution

OU Ie principe revolutionaire d'une ruine imminente, c'est

une erreur énorme et barbare ! c'est immolcr les droils de

la justice et de riiumanité a une divinité inconnue qu'on ap-

pelle révolution, a laquelle il faut tout immolcr, la France,

la vie des Francais , leurs richesses , leur industrie , leur gioire,

parccqu'il laut sauver la révolution! on ne delend que ce qu'on

possède; or, je ne sache pas que la liberté, dont la France

jouissait sous la convention, valüt la peine d'ètre défendue.

Elle défendit la France, a peu prés comme Ie tigre défend

l'entrée du repaire oü il cache sa proie " Uitnemend gezegd;

maar dit ooi'deel is dan alleen regtvaardig, wanneer men de

Godes, welke revolutie heet, zelf niet aanbidt. Zoo men de theorie

bemint, waaruit het Jacobinisme noodwendig ontspruit, dan ver-

loochene men de begrippen en daden zijner geloofsgenootenniet;

dan erkenne men, dankbaar, de diensten en verdiensten van hen

die, met het leven van anderen, ook eigen leven veil gehad

hebben. Over veelsoortigen aanval kon de zege behaald wor-

den, alleen door een ijzeren wil, in geloofsonwrikbaarheid

gegrond. ,,Les montagnards, animés seuls d'une passion

forte, d'une penséc unique, Ie sahit de la révolution, éprou-

vant cette exaltalion d'csprit oü Ton découvre les moyens

(*) [„Le tribunal revolutionaire ne juge pas des accusés, il abat des

ennemis." „ Qu'est ce que la guillotine?" s'c'crie Caniille Uesmoulius :

„ un coup de sabre appliqué par la main du bourreau !

" II avait. raisou ; mais

qiielle condamnatiou pour les lioniines qui ont fait uu pareil abus de la

justice!" Laboulaye, t. a. p. I. p. 10-4.]

') DcsMiarels, VAmles rrili(ini;& ilc la Réculu/wti
,

\n] Waclisuiul li , II. 'Mïi.
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les plus nculs cl les plus liardis, oii Ton nc les eroil jamais

ni üop liasardcux, ni trop couleux, s'ils sont salulaires,

devaient déconceiter ,
par une défcnsc imprévuc et sublimc,

des cnnemis lents, routiniers, décousus, et étouffer des

factions qui voulaicnt de l'ancien régime a tous les degrés,

de la révolution a tous los degrés, ct qui n'avaient ni accord

ni but déterminé." Zij hebben volledige vrijheid en gelijkheid

gewild; dit doel hebben zij niet bereikt: doch, zonder hen,

zou men althans niet zoo ver gekomen en welligt achteruit

gegaan zijn. De roem van het streven blijft, ook waarde kracht

te kort schiet. Allezins juist is de opmerking, dat velen onder

de Berg-partij, eer door hartstogt dan door verhevenheid van

denkbeelden, werden geleid („la plupart se décidcrent par

passion plutót que par génie"); weshalve de voorkeur boven

de Girondijnen toekomt, alleen aan dengene onder de Bergman-

nen, bij wien de eenige drijfveer koelzinnige berekening der

eischcn van de revolutionaire politiek was. „On ne pourrait

mettre au-dessus d'eux que celui des montagnards qui se serail

décidé pour les moyens révolutionnaires, par politique seule et

non par l'entrainement de la haine" ^). — Zoodanig een schijnt

Robespicrre te zijn geweest, martelaar der gelijkheid ^).

d. In dezen dweepzieken moordenaar en martelaar blijkt

de verwantschap van fiiozofie en praktijk. Let slechts op de

treffende overeenkomst der handelingen van Rohespierre met

de leerstellingen van Bousseau. — Ilicr zij nog, ten slotte,

eenige meerdere uitvoerigheid vergund.

Afkeer van elk mezzo termine is kaï-aktertrck in Rousscau. Hij

wil te meer zuiverheid en volledigheid der toepassing, naarmate

hij van de heerlijkheid der beginselen levendiger overtuigd is.

«

•) Tliiers, V. 43.

2) „ lllnstiT martyr de l'c'galitc'," schrijft Buonarotl i. Cotispir. de Bohev.f, 1. 25.



iMaiii' i;odloo( lieiii>iu' is liij niet
,

vijand van zodclijidieid en

deugd is hij niel , voor zarlite en tedere aandoeningen is hij

niel on val haar. Zijne verontwaardiging onll)randl hij de t roos-

teloosheid van een atheïsme, dal alle deugd, door de hereke-

ningen van het eigen helang, vernietigt. Zijne geschriften

ademen een soort van weemoed en weekheid , van sentimentaliteU,

met een diep leedgevoel over verval en ellende en met uilzigtcn

omtrent het naderend heil eener herboren menschheid in verband.

Robespierre is de kweekeling van dezen meester, is de copie

van dit model (').

Gij herinnert u het radicalisme van Rousseau, zijn staats-

rcgtelijken afgod; het sonvereine volk, dat geen overheid,

maar zaakgelastigden, geen vertegenwoordigers, maar last-

hebbers kent. Stel daarnevens, of de constitutie van 4793,

grootendeels van Robespierre afkomstig, of wel zijn ontwerp

eener verklaring van regten. Gij vindt er een gouverne-

ment, veranderlijk maaksel en werktuig van het volk. „Le

penple est Ie souverain: Ie gouvernement est son ouvragc

et sa propriété; les Ibnctionnaires publics sont ses commis.

Le peuple peut, quand il lui plait, changer son gouvernement

et révoquer ses mandataires. La loi est l'expression libre el

solennelle de la volonté du peuple. La loi doit être égale

pour tous" ').

(*) [„L'on s'imaginait que ricn n'ctait plus facile que de constit.uer

non pas seulement un gouvernement , mais une société. C'est, la société

tout entière qu'on voniait refondie. Pour ceia il suffisait d'écrire une con-

stitutiou. L'errcur venait de ce que la France avait pour législateurs des

écoliers qui u'avaient que trop bien appris les Icfons de leur maitres. Ces

niaitres c'ctaient Rousseau et Mably. Quand on ouvre le Contrat Sociaf

,

on est tout étonnc d'y voir la théorie de la révolution. De 1790 a 1795

Kousseau aurait pu dire: „ Voila mon Contrat Social qui passé!" Ce sont

ses idees qui ont inspiré nos législateurs." Laboulaye, t. a. p. III. 9. —
„ Robespierre était une utopie pliilosopliique en actiou. Sa jiolitiquc était

rédigée dans le contrat aociul." Lamartine.]

') Coiispir. de Babeuf, I. '2S.
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Voor Housseau is kei welzijn der associatie hoogste wel. Ook

Robespierre heelt, op zijn voetspoor, geen maatregel, voor het

behoud van den Slaat noodzakchjk, ongeoorloofd gekeurd.

„II serait 1'acilc de déniontrer par des eitations sans noinbre,

que les sophismes les plus grossiers des plus fougucux apótres

de la terreur, dans les circonstances les plus révoltantes,

n'étaient que des conséquences parfaitement justes des prin-

cipes de Rousseau"

Rousseau was zeer ingenomen met de instellingen der

Ouden. Ook St. Just. „lis voulaient changer les moeurs,

l'csprit et les habitudes de la France; ils voulaient en faire

une rcpublique a la manière des anciens. La domination du

peuple, des magistrats sans orgueil, des citoyens sans vices,

la fraternité des rapports, Ie culte de la vertu, la simplicité

des manières, l'austérité des caractères; voila ce qu'iis pré-

lendaient ctablir" ^). Zij zouden spartaansche onthouding,

stoicijnsche zelfgenoegzaamheid hebben verlangd. Het was

geen spotternij, toen men, op den eisch van Robespierre, het

decreet nam : „ que la justice et la probité étaient a l'ordre

du jour." Het was geen ijdel voorgeven, maar overtuiging,

toen Robespierre aldus regtvaardigheid en eerlijkheid aan de

orde van den dag stelde en een breede lijst gaf der

deugden waarvan hij het ontluiken op den gereinigden bo-

dem te gemoet zag. ,, Nous voulons substituer dans notre

pays la morale a l'égoisme, la probité a l'honneur; les

principes aux usages ; les devoirs aux bienséances
;

l'empire

de la raison a la tyrannie de la mode ; Ie mépris du vice au

mépris du malheur ; la fierté a Finsolence ; la grandeur d'ame

a la vanité ; l'amour de la gloire a l'amour de l'argent ; les

bonnes gens a la bonne compagnie; Ie mérite a l'intrigue;

Ic génie au bel esprit ; la vérité a l'éclat ; Ie charme du bon-

') Benjamin Constant, Cours de PoUHf/ne ronsütnt. I. 170.

•-) Mii'net, II, Gl.



licur ;ui\ ('iinuis tic lii voluplé ; la grandeur ilc riioiiimc ;'i la

pcliirsse dos grands ; un pciiple magnaninic
, puissanl, lieu-

i'eiix, a un pcuple ainiablc, frivole et miscrable; c'esl-a-dire

toules les vci tus ot lous les miracles de la république a lous

les vices et a tous les ridicules de la monarcliie. Nous vou-

lons, en un mot, remplir les voeux de la nature, accomplir

les deslins de riiumanilé, tenir les promesses de la pbiloso-

phie, absoudre la providence du long régnc du crime et de

la tyrannic. Que la France, jadis illustre parmi les pays esclaves

,

éclipsant la gloire de tous les peuples libres qui ont existé,

devienne Ie modèle des nations, Teffroi des oppresseurs, la

consolation des opprimés, l'ornement de l'univers, et qu'en

scellant notre ouvi-age de notre sang, nous puissions voirau

moins l)riller l'aurore de la félicité universelle"

Robespieri'e was deïst; de belijdenis van Rousseau is ook

dc zijne geweest. Het was niet enkel kunstgreep der politiek

toen, op zijn aandrang, bet feest ter eere van het Opperwe-

zen gevierd werd. liet was verwezenlijking der burgerlijke

godsdienst , door Rousseau noodig gekeurd : „ Les dogmes de la

Relii^ion civile doivent èlre simples, en petit nombre , énoncés

avcc précision , sans explications , ni commentaires , l'existence

dc la Divinité, puissante, intelligente , bienfaisante ,
prévoyante

et pourvoyante, la vie a venir, Ie bonheur des justes, Ie

rbalimcnt des méchants, la saintcté du Contrat Social et des

Loix" ^). Ook bij deze gelegenheid had hij, als geloofsverwant

van Rousseau, aanspraak op den voorrang die hem verleend

werd. ,, Robespierre, leur chef a tous, consullé sur toutes

les matières, ne prenait la parole que dans les grandes occa-

sions. II trailait les haules questions morales et politiques;

on lui réservait ces bcaux sujets, comme plus dignes de son

') Compir. de Bahcuf , I. 37.

Rousseau, Contraf Sociul , 180. — Hierboven, blz. 201.
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talent cl de sa vertu. Lu lule de rapporlcur lui appartcnait

de droil dans la qucslion qu'on allait trailer. Aucun ne s'étail

prononré plus Ibrtemenl conlre ralliéisme, aueun n'élail aussi

vénéré, aucun n'avait une aussi grande répulation de purclé

et de vertu, aucun enfin, par son ascendant el son dogma-

tisme, n'élail plus propre a celte espèce de ponlifical. Jamais

occasion n'avait cté plus belle pouv imitcr cc Rousseau, dont

il prol'essail les opinions"

Er was overeenkomst, zelfs in den stijl. „On relrouvait dans

son slyle quelque chose de riiumcur apre el sombre de Rous-

seau. Robespierre a laissé de très-belles pages, les pages

les plus empreintes de spiritualisme et de scnsibilité qui

soient sorties des presses de la Convention" ^). liet ontbreekt,

noch bij hem, noch bij St. Jusl, aan die levendigheid en

warmte van gevoel, welke men doorgaans bij Rousseau aantreft,

waardoor deze welligt nog wegslepender is dan door de logi-

sche juistheid zijner redenering, en die, evenmin in hem

als in zijne vereerders en navolgers, veinzerij was.

Verwezenlijking van „Jmn Jacque.s ideaal," niet minder en

ook niet meer, was hel oogmerk zijner dictatuur. Houdt men

dit in hel oog, dan eerst is de worstehng der partijen, die,

met zijn ondergang, op een begin van reactie uitliep, in haar

schijnbare zonderlingheid, verklaarbaar. Robespierre, in ildA,

had het op drieërlei tegenstanders gemunt ; de Hébertisten, de

Danlonislen, en de meerderheid zijner ambtgenootenin/c Comité

de Salut Public. Deze vijandschap op leven en dood was, bij

hem, geen gevolg van willekeur of luim, was met de zede-

lijke herschepping die hij beoogde, in verband. Ellendelingen

als een Ilébert, een Chaumette, een Anacharsis Cloots, waren

doldriftige voorstanders ook van ongodisterij
;

zij waren het door

wie het zinnebeeld der godverzaking, onder den naam van Godes

') Thiers, YT. 9], 2) ch. Nodier, T. 124.

•23



(Ier [{ede, mei liciliyschennenden oplogt , lot iii tie clirislclijke

kerkgebouwen
,
geleid werd ^). Dit nu kon Robespicrre niet dulden

;

aan afschafiing van de christelijke godsdienst wilde hij bevor-

derlijk zijn , maar vereering van hel Opperwezen rekende hij on-

misbaar voor den staal (*). Om die vereering als burgerpligt te

doen erkennen, was de wegruiming dezer onverlaten een

heilzaam voorbereidsel. Evenmin mogt hij voet geven aan het

verlangen van hen die, door overmaat van gruwelen, tot me-

dedoogen, welligt tol wroeging gebragt waren, eer nog de

omw'enteling volkomen gezegevierd had. O neen ! door onw'rik-

baarheid der overtuiging, evenzeer tegen opwelling van barm-

hartigheid als tegen aanklagt van het geweten veilig, deed hij

Danton en Gamille Desmoulins, en de voornaamsten van hun

aanhang, wegens deze voorbarige gemaligdheidsvlaag, op het

schavot boeten. Zoo wist hij, ter linker- en ter regter, al wie

hem hinderlijk was , te vellen
;

geenszins evenwel in den

bhnde, naar willekeur en zonder doel. Van nutteloos bloed-

vergieten had hij een afkeer. „ Que vous restera-t-il ," zeide

iemand die in zijn geest sprak, „quand vous aurez démo-

ralisc Ie supphce?" Zijn laatste bedrijf was het beramen van

een aanval tegen zijne mederegenten, wien het om ter dood

brengen uit wraak , uit eigenbaat , uil de aandrift van een kan-

nibaal, te doen was. Bezwijkende tegen gruweldaders, erger

dan hij zelf, viel hij
,
ccnigermate als offer voor een aanvan-

kelijken terugkeer tot een minder barbaarsch, of consequent-

fdozofisch, regeringsbeleid. Daags vóór dien val, den S^n Ihermidor,

in zijne vermaarde rede (niet ten onregte „ un long codicille in

arliculo mortis'' genoemd) gebruikt hij uitdrukkingen, wierop-

') Hierboven, blz. 283.

(*) [„J'ai eiiteiiclu souvent ridiculiser la déclaration du peuplc fran9ais

,

ijici reconnaisssail 1Élrc-Siiprcme et l'immortulUé de Vdmc. Pour 1'apprécier,

il faut prcndre la pcinc de se transportcr au tenips. Uien nélait plu». C'esl

donc iei la pierre angulaiic d'une sociclc uaissante." Nodier, 1. K50.]
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regllioul ik iiltliaiis niet zuu durven onlkcnnen : „ Coux (|ui noiis

lont la };ueiTC, ne sont-ils pas les apólrcs de Tatliéisme et de l'im-

moralilé? — Eh quoi! je n'aurais passé sur la leri'c que |)Our y

laisser Ie nom d'un tyran! — Untyran! Sijerétais, ils rampe-

raient a mes pieds, je les gorgerais d'or, je leur assurerais Ie

droil de commetlre tous les crimes, etilsscraicMtreconnaissanls!

Qui suis-jc, moi que l'on accuse? un esclave de la liberté,

un marlyr vivant de la Rcpublique, la victime cncore plus

que Ic ilóau du crime. Olez-moi ma conscience, je suis Ie

plus mallieureux de lous les hommes." — Dit beroep op hel

geweten, tot in de ure des doods, deze goede trouw der

stelselmatigheid kenmerkt den man, in wien, meer dan in

eenig ander, de omwenteling zich had belichaamd (*); gelijk

Rousscau ze, vooral in Ie Contrat Social en in la Confession

de foi du Vicaire Savoyard, voorgeteekend had (**).

Deze jaren, van 1789 tot 179-4, in afschuwelijkheid onver-

gelijkbaar, zijn ook bij uitnemendheid leerrijk.

Hier leert men hoe het ongeloof te meer ontplooijïng en

overmagt aan het menschelijk bederf geeft, naarmate het

schitterende fragmenten van christelijke waarheid, met ver-

loochening van den Christus, in zich opneemt. Alsdan ver-

(*) [„ La révoliitiou incarnée , eest Robespierre avec son liorrible bouue foi,

sa naïveté de sang, et sa conscience pure et cruelie" Nodier. — „Zoo

was er spraak van de deugd van Robespierre," wegens zijn ouwrikbaarlieid,

VincorntptiLle genoemd.]

(**) [Verder dan Rousseau wilde hij niet gaan. Hij bezweek, toen liij

gedepasseerd werd, in de worsteling tegen terroristen van gruwelijker

soort, wier schijnbare zegepraal, door de onbcdwingbaarlieid van den

algeineeuen afschuw, nederlaag werd. — ,,Iie 9 therniidor a été fait

contre Robespierre, dans l'intérêt de la i.erreur." Nodier, I. 64. — Hij

zocht naar een keerpunt. Hij zelf werd het slachtoffer van zijn iot

hiertoe en. niet verder! maar de aanvankelijke reactie, die hij bedoeld

had, heeft getriunifeerd. „Parceque," schrijft Nodier, „la nation, fatiguée

d'oppression et de massacres, ue comprcnait plus de coup-d'État qui ne



vei'ticnilubbcll de wasdom van hel giltigc zaatl, dal zich in

honderdvoudige viiichl openbaart. Hier geldt de uitspraak:

„Indien het hebt dat in u is, duisternis is, hoe groot zal

de duisternis zelve zijn!"

Aldus ziet men ook de ijdelheid van het bcweeren dat de revo-

lutie het uitwerksel, enkel van opgewondenheid over misbruiken,

is. Er was, bij de voornaamste leidslieden geen opgewonden-

heid dan die met overgaaf aan het valsch beginsel in ver-

band stond; er was wegslependheid, niet der hartstogten,

maar der syllogismen. Zoo dergelijk een opgewondenheid over-

sloeg zelfs tot een soort van razernij , het was om den we-

derstand tegen de volledige ten uitvoerlegging van theoricn

;

niet om vasthouding aan misbruiken, waarvan, toen althans,

geen zweem overig was. Van waar dat evenwel de voortduring

van misbruiken beweerd werd? omdat de godsdienst der open-

baring, omdat het wettig gezag, omdat de ongelijkheid der stan-

den, omdat het eigendomsregt, omdat, naar revolutionairen

maatstaf, deze grondslagen der maatschappij de gevaarlijkste

misbruiken zijn. Neem in uwe gedachten weg al wat gij, en te

regt, misbruik noemt; ga verder en verbeeld u een Utopia,

een slaat, waar, bij verschil van rangen en bedrijf, onderhnge

duf. ctre Ie signal de son affianchisseiTient." 1. 143. — Hier was reeds (al

mislukte de proef) een voorspel der loopbaan van Bonaparte. ,, Médiocre

peut-ctre, niais exliaussé par l'opinion et les événements, Robespierre

comprit les avantages de sa positioii et de sa fortune, comme Bonaparte

dut les comprendre un pcu plus tard. Robespierre n'était pas parvenu au

temps de souscrire un concordat avec Ie pape , il Ie fit avec Ie ciel.... Cet

homme qu'on charge aujourd'iiui de toutes les iniquités, comme Ia victime

piaculaire des anciens, ose proférer Ie nom de Dieu et rappeler ïi l'ame

son immortalité, parmi les saturuales sauvages d'une société ivre et dé-

lirante qui a érigc l'athéisme en culte." t. a. p. I. 65 , 130. — ,,He (we know

not who it was) took no unfair view either of Maximilian's character or

of tiiat of lus suceessor, who called Buonaparte Robespierre a checal, —
a military Robespierre, — and it is probable that if Robespierre, in the

crisis of his fate, had posscsscd or employed military talents, the Ninth

Thermidor miglit iiave bceu an T/Kjlilemtli Bnmairer Croker, 300.]



liel'de en een8<'(;ziii(Jli('id lieerschl; waar de gceslclijke yeen

wereldlijk belang kent, waar de adel uil enkel edelen ge-

voinid is, waar de Vorsten en<>elen zijn; zorg voor oprui-

ming van al wat, tot misnoegen grond ol' aanleiding geeft,

desniettemin zal de maatschappij , door u gereinigd , in de

schatting van den revolutionair (omdat zij de ongelool'sleer

verloochent) een Augias-stal zijn, alleen door een stroom

van menschenbloed voor idealistische zuivering vatbaar.

De bestudering dezer jaren stelt de familie-betrekking en

gccstverwani schap van ongeloovigen en omwentelingsgezinden,

de eenheid van het beginsel en de solidariteit der schuld in

een helder licht. De geslachtlijst der dwaalbegrippen en de

geslachtlijst der wandaden hebben wij opgemaakt: laat ons

nu ook het verband van gedachte en daad in het oog

houden; iaat ons niet vergeten dat bespiegeling naar be-

oefening leidt. Neemt men de onderwerping aan het van

Gods wege geopenbaarde weg, dan is de slagboom gevallen

tegen al wat onze ziniijke taal in het ééne woord godver-

geteiiheid omvat. Lasterlijk is de aanklagt tegen Luther, dat

hij stamvader is van solisten en radicalen, voorganger van

Voltaire en van Marat. Waarom lasterlijk? omdat onvoor-

waardelijke overgaaf, niet aan de rede, maar aan de Heilige

Schrift, het begin van wedergeboorte en hervorming, zoo-

wel voor zijne eigene ziel als voor de kerk, was. Des te meer

treil dit verwijt eener hcillooze ongeloofsverwanlschap eiken

protestant die, heterogeen van Luther en van Calvijn en van

eiken Christen, de kracht der godzaligheid verloochent, of

de wijsheid van Boven voor wijsheid van beneden ter zij stelt.—
Zoo Robespierre de hoofdgedachte van Rousscau op het ge-

bied des praktischen levens heeft overgebragt en ontwikkeld;

zoo de leer van Rousseau uit gevolgtrekkingen van beginsels

die Montesquieu verkondigd had, is gevormd; zoo de vrijheid

en gelijkheid, waarin Montesquieu een punt van uitgang



zookt, uil dc miskenning' van de lioogsie waarheid en van

den hoogsten wetgever als corollarium opkomt; dan ligt de

schuld bij hen door wie het geloof aan de Openbaring ge-

schokt werd; dan rust dc zwaarste verantwoordelijkheid,

niet op hen die voor droombeelden hebben geijverd, maar

op hen die deze hersenschimmen der waanwijsheid hebben

doen ontstaan; die, in het volle genot van den evangelie-

zegen, zich tot de afgoden eener eigen schepping hebben

gewend. De afval van Hem die gezegd heeft: „Ik ben de

weg, de waarheid en het leven," is de oorzaak der Revo-

lutie; de werkzame belijdenis van den eenigen Redder is het

middel van herstel en behoud.

Dit zag men, onder de bedwelming en ijlhoofdigheid der

revolutiekoorts, in niet. De reactie was daar De in-

genomenheid, niet met de dwaalleer, enkel met de onvoor-

waardelijke toepassing, was voorbij (*).

') Ilierboveu, blz. 222, vgg.

(*) [Zoogenaamd eerherstel, zelfs van het sclirikbewiud, is voorbereiding

eu voorbode der uitbarsting van 1818 geweest. Denk aan bet werk vau

Lamartine: „venneetle, die den storm al spelend dus ontketent, en,

ï'eekuende op den mensch geen driften mederekeut." — Guizot seiirijft

:

,, Les Girondins et les élans de la politique oratoire ou poétique obtinrent

les honneurs de l'apothéose." Niet de Girondijnen alleen. „ Des républi-

caiiis fanatiques, admirateurs imraobiies de la république uue et indivisible

de 1793, asservis aux traditions de la Convention nationale, persistaient

a célébrer les odieux et aveugles tjrans de cette époque, comme les

sauveurs et les plus grands hommes de la Frauce." Les révolutionaires

fircnt éelater sans réserve leur admiration pour les plus tyranniques et

sanguinaires chefs de la Convention uatiouale, Danton, Robespierre,

St. Just." 3It'm. VIII. 529, svv.

Deze vrijspraak en verheerlijking (daargelaten menigerlei onjuistheid en

overdrijving) is, uit het oogpunt van den radicalen beoordeelaar, niet on-

gerijmd. Nader en onpartijdig onderzoek heeft telkens meer het bewijs

geleverd dat er, ouder deze afgrijselijke figuren, onvervaarde kweekeliugeu

der fdozofie geweest zijn, die, wegens hun vermeende roeping om den

/lemel op aarde tc brengen, in het spoor ecuer onvoorwaardelijke pligtbc-



tracliling, voor liet gebruik ook van helsche micUlulcn niet terug hcbl)cn

gedeinsd.

Nergens is dit duidelijker aangewezen dan in de Ié" en 15*^ van Stalils

akadcmisclic voorlezingen S. 177— 197. — Dit slechts, ten proeve, over

Robespierre.

Na de schildering van den nijd en de woede van Mprat, als den vertegen-

woordiger en aanhitser van een , ter vernietiging van al wat tot een hoo-

geren stand behoort, moordziek gepeupel, (liierbovcn blz. 329) gaat Stahl

dus voort: „In nicht gcringerem Grade, nur in anderer Weise aüszert sich

diese Gewaltsamkeit da , wo die demokratische Partei durch den idealeren Zug

eincr Apotiieose der meuselilichen Gattung bestimmt is. Dies ist die spiritualis-

tisclie Kuliniuation der Dcniokratie, ist der innerste Lebensodem der ersten

franzüsischeu Revolution. Ihr Representant ist Rouespierre. Hier aüszert

sich die Gewaltsamkeit der Deniokratie nicht in jener rohen Weise als

pöbelhafte Wuth und Leidenschaft , sondern als Fanatkmm einer Idee. —
„Es ist hier eine Religiou aufgerichtet, der Kultus des Menschenge-

schlechts und wer die Anbetung weigert, der verfallt der Strafe der

Vernichtung. Hier gilt nicht Mord und Plünderung, sondern uur das

priedcrliche Opfer der Guillotine.... Hieraus entspriugt jene trunkeue

Wuth, die den Menschen absehlachtet zur Verherrlichung der Gattung...

Es sind das die Orgiën der Revolution."

Treffend is ook het résumé zijner beschouwing. „ Die demokratische

Partei, wie wir sie in den neunziger Jahren in voller Entfaltung iiires

Princips gesehen , leerte den Keich der Revolution bis auf die Hefe. Sie

war die absolute Offenbarung des Princips der Revolution: die voUstün-

dige Emaucipation des Menschen vou der höheren Macht über ihm,

der Titauenkanipf gegen gottgesctzte Orduung unter dem glanzenden Schein

eines Reichs der allgemeinen Mensclienliebe (Over den aard dezer liefde

zie Grondicetherz. en Eensgez. blz. 157— I6'l). Sie ist deun auch die

absolute Vollcndung der Wirkungen der Revolution. Weun das demokratische

Sjsteni dauernd zur Herrscliaft gelaugt, ist das Ende die tiefe Nacht

der Earbarei, die ihre scliweren, Flügel über die Völker legt.— Seitdem

die arabischcn Horden den W^esten Europa's überflutheten uud seitdem die

Hunnen im Osten einfielen, liat der europüischen, der christiiclieu Civilisa-

tion nie solciie Gefahr gedrolit, ais zu dieser Zeit, da die Macht der Demo-

kratie entfesselt ist, uud die Gefahr ist um so gröszer als der Feind nicht wie

damals ein aüszercr ist, sondern in unscrn Eiugcweiden wohut uud wühlt."]



XIV.

OVERZIGT.

1794—4845.

Wat ik, aan hel einde van het wintcrsaizoen, kan veirigtcn,

bepaalt zich bij vhiglige afbakening van een weg, waarvan

bewandehng niet vergund is. Ook aldus zal ik trachten te

doen uitkomen hoe de gebeurtenissen, van 1794 tot op onzen

tijd , door den draad der revolutie-begrippen aaneengeschakeld

zijn. Ik wijs u, eerst op de reactie, die in het imperialisme

haar toppunt bereikte, daarna op den, schijnbaar, meer

AwtorwcA-constitutionelen staatsvorm, met de zoogenaamde

restauratie in 1814 ter baan gekomen; eindelijk op het par-

lementarisme der revolutie van 1830, kiem en kern van

den toestand waarin Europa zich nog bevindt.

1. Met Robcspierre valt ook het Schrikbewind. De logica

zwicht voor het menschelijk gevoel. Gematigdheid en orde

komen op den voorgrond. „ Heureuse catastrophe
,
qui ter-

mina la marche ascendante de la révolution, pour commencer

sa marche retrograde" '). De moderaten worden meester van

het gezag.

') ïhiers, VI. :3G3.
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I)c z(,'ge was l)(!liaakl dooi' cciie uilbaisliny van nalionalen

weerzin, voor do radicale partij Ie slerk. Desniettemin bleel'

men rcvolutiegczind. Niemand daclit aan verzaking der theorie.

De leer werd, in beginsel, steeds hooggewaardeerde).

Zonder af te wijken van het spoor, zou men nu eenigzins

teruggaan. Geen wonder! want vooruit streven is ondenkbaar,

als men , met afgevallen blinddoek
,
gekomen is aan den rand

van een afgrond. Dan is stilstaan, zoo niet terugdeinzen,

voorwaarde van behoud. Dan moet er wederstand worden ge-

boden aan hen die nog met blindheid zijn geslagen; dan

moet hun onzinnig voortrennen worden gestuit.

In de bepaling van dit standpunt ging men naar willekeur

te werk. — Waarom, juist hier de grenslijn? waarom niet

een weinig verder? waarom niet een weinig minder ver? De

keus was eene zaak van convenientie , van behoefte, van

belang; kortom van omstandigheden, zonder rigtsnoer dan

eigendunkelijkheid.

Het Bewind rigttc zich telkens, kon het anders? naar den

toetssteen zijner eigen wijsheid. Het hield al wat van de

demarcatielijn afweek, of voor u/<ra-revolutionair, of voor

co«fra-revolutionair. Natuurlijk ; want het beweerde en waande

zelfden grenspaal van het bereikbare te hebben bereikt. „Me-

dio tutissimus ibis." Het achtte zich in de bepaling van

het jusle-milieu onfeilbaar. Medicijnmeesteresse der natie,

zou de Regering voortaan juist die mate van vrijheidsdrank

uitreiken, welke voor den veegen Staat nuttig en verdra-

gelijk was.

Zoodanig bewind was door de omstandigheden krachtig. —
Omdat er, bij reikhalzing naar rust en orde, afkeer, zoowel

van den voormaligen toestand [Uancien régime) als van het

schrikbewind was. Omdat tusschen zijne tweederlei vijan-

(*) [„La Trance, qui avait. cessu d'aimer la répuhlique, était restée pro-

füudéiueut atlachec a Ia réoululion." Tocqueville, V. 280.]



tien de oiulerliiige vijandscli:]]) even lel bleel'; zoodal hel.

legen de eene helft
,
beurtelings of ook gelijktijdig, de weder-

helft tol bondgenoot had. Omdat bet, in het middenpunt

gezeteld, over de uitgestrekte hulpmiddelen der centralisatie

gebood.

Door beginselloosheid zwak. — Tegen redenering niet bestand.

Alle partijen leverden tegen dergelijk status quo beklag in.

Met zijn huc nsque! stond het bewind tegen alle schakeerin-

gen van citra en ultra, liet had geen eigen steun dan in

de nuance, waarvan het de uitdrukking was. Elke vrijheid,

in Vordre légal opgenomen, stemrcgt, drukpers, associatie,

was een wapen te meer om de regering te bestrijden, in een,

door tijdelijke verzoening, gemeenschappelijken aanval. Men

spaarde somtijds wel het bewind, uit noodzaak, wanneer er

dwang, met bereidwiUighcid , wanneer er gevaar was; doch

zoodra de band ietwat minder knelde, of de vrees voor om-

mekeer ietwat minder dreigde, werd de wcderzijdsche oppo-

sitie des te heftiger. Des Ie zorgelijker werd de toestand van

liet gouvernement.

Met de behoefte aan versterking zocht en vond het den on-

misbaren steun, alleen in de ovcrmagt van materiele kracht.

Het was gedrongen zich boven alle beginselen te verheffen

;

theoriën en volksdriften aan band te leggen, door alle maat-

regelen en kunstenarijen van sluwe dwingelandij ; steun te

zoeken in militaire magt, in het vleijen van eergierigheid

en baatzuciit, in het beurtelings believen van sti'ijdige mee-

ningen en gevoelens; in geweld, naar male de tegenstand

ernstiger werd. Dit is hel lot der moderaten; ze zijn, meer

dan allen, ter handhaving van hun steeds wankelbaar gezag,

immoderaat. ,,Dans toule révolulion oü il y a nécessaire-

ment deux parlis, il s'en forme bientót un troisième aux

di'pens des deux autres... Les deux parlis cxlrêmcs savent

nclicmcnl ce qu'ils veulent; Ic parii mo\(>n ne p(Hil |)as
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niênie Ie savoir, paivo(iiie ropiiiioii qii'il sc fail, Ibrméc

(les deux aiilres, est nécessairement indécise, même quand

ceux qui la proicssent, seraient des hommes décidés. .. C'cst

précisément a cc parli, qui se croit modcré, parcequ'il est

miloyen, qu'il n'cst pas permis d'clre modcré et de poser

les armcs, parcequ'il doit se délendrc contre deuxrivaux, dont

cliacun vcut l'entrainer de son cóté. Lorsqu'il est menacé, il est

violent comme deux, parcequ'il est violent contre deux" —
Alzoo werd, door dezen eigenaardigcn cisch, de tiranny liet

onmisbaar behoedmiddel tegen een iteretur van de gedroch-

telijke doordrijving, die van 1789 tot 1794 den boven-

toon had ^).

Van 1794 tot 1814, zijn de wijzigingen van hel gouver-

nement niet anders dan gestadige versterking van willekeur

en dwang.

Nemen wij het vijftal jaren dat aan Napoleon voorafging;

a. de Conventie , tot aan de nieuwe Constitutie ; b. het Direc-

toire, lot Ocl. 1797, toen deze staatsregeling, door tusschen-

komst der krijgsmagt, bijkans te niet ging, en c. daarna, tot

het in 1799, op een wenk van den nog jeugdigen Cézar, uit

een stoof.

a. De Conventie. — Lofwaardig was zij in het verbreken van

het juk der bloedgierige comités. Booswichten werden ge-

straft, de constitutie van 1793 onuitvoerlijk verklaard, de club

der Jacobijnen gesloten, vrijheid van drukpers verleend. Maar

tevens werd het revolutionair bewind gehandhaafd én tegen

de drijvers der ontwikkeling, die men voor anarchisten, én

legen de voorstanders eener achterwaartsche beweging, die

incn voor partlsans de Vancien régime en koningsgezinden

') Gazdle de Fraucc, 29 dcc. 18 10. •^) Hierboven, blz. 223, vaï
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uilkrcel. Mcii wilde zich slcllen ,, eiiUc los deux pailis, sans

en l'avoriser aucun " ').

Mei deze onpartijdigheid was geen der partijen gediend.

Yan daar de opstand der Ja( ol)ijnen van 1 prairial (20 Mei

1795), toen het opgeruid gepeupel, in de vei'gadering ge-

di'ongcn, na een der representanten vermoord te hebben,

aan de overigen de wet poogde te stellen. Van daar de opstand

van 13 vendémiaire (5 Oct. 1795), waarbij de parijsche

burgerstand, over de willekeur der conventie geërgerd, naar

de wapenen greep. De voorsteden, waarin het ochlocratisme

zich bij voorkeur had genesteld , werden overweldigd , en de

stem der Parij zenaars, die op contra-revolutionairen terugtred

bedacht waren, door het kanon tot zwijgen gebi'agt. — „La po-

sition dans laquelle se trouvait «la Franco contribua beaucoup a

celte victoire. On voulait, dans ce moment, une république sans

gouvernement révolulionnaire, un régime modéré sans contre-

révolution. La convention était une puissance médiatricc. .

.

Cettc situation lui donna, autant que scs propres dangers, Ie

courage de la résistancc et la victoire" ^).

De veertien maanden der conventie, na de eenheid en alles

verbrijzelende veerkracht der terreur, waren „ la véritable époque

de ranarchie " ^). Thans zou deze regeringloosheid ophouden.

Daarvoor kwam het Directoire ter baan (*). Om zich de oppermagt

niet te laten ontwringen, werd, door den gewijzigden staats-

vorm, de partij die een meer al'doendcn slagboom tegen het

radicalisme begeerde, gesterkt. Aan orde werd, meer dan

aan vrijheid, gedacht. „Les tyrans s'alarment, ils menacent

de nouveau; ils veulent se reposer, ils veulent, pour cela

mèmc, conserver l'empire qui est leur refuge; ils prennent

') Mignet , II. 176. 2) M""= deStael, II. 146. ^) Hierboven, blz. 325.

(*) [Edoch : „ Ie Directoire iie put jamais couduire les affaires. II occiipa

Ie gouvernement, mais ne gouverna pas. ïout son règne ne fut qu'une

amrddc leMpérée par la viulenceP Tocqueviile.j



j)0.silioii 811I' la Ironlièrc du mal, ils s'y i'clranclicnl ; ils s'eii-

lourenl de canons et dc Iroiipcs soldócs, ils organiscnl unc

sortc dc gouvernement mélis avec unc intcntion d'unilc : c'cst

la troisième periode dc Tcmpirc rcvolutionnaire ; clle produisit.

Ie Directoire''

Verloochening van de revolutie kon het doel niet zijn (*).

Wat begeerde men dan? een waarborg tegen die hcilloozc

vcreeniging der magten in céne vergadering, waaruit grondslag

en werktuig ontstaan was voor eene jacobynsche dictatuur.

Welaan ; thans zou voor afscheiding worden gezorgd. Geen

grenzenlooze magl meer van een Robespierre , die de zwakke

gemoederen der volksrepresentanten overheerscht. In de nieuwe

staatsregeling twee kamers en een uitvoerend bewind. — Het

constitutioneel recept scheen doeltreffend; de bedoelingen

waren goed ; de ijver werd door aanvankelijke herleving van

vertier en welvaart bekroond. Vergelijkenderwijs had men het

tamelijk wel. „En six mois Ie directoire releva la France de

sa déplorable situation" ^).

Van waar dat hel woelen evenwel niet ophield? dal ook het

Directoire gedwarsboomd, belemmerd, bedreigd, aangerand

werd? Omdat stoffelijke welvaart geen voldoening geeft aan poli-

tieke uitziglen en driften. Omdat, voor de terroristen, de constitu-

tionele inrigting te hatelijker werd, naarmate zij, om haar

verdragelij kheid , meer kans had bestendiging te worden van

wat zij verderfelijk hielden voor den slaat en ontcerend voor

de menschheid. Omdal zij , die eene minder revolutionaire slaats-

regehng wenschten en aan wie de herinnering van het oude

stamhuis dierbaar en levendig bleef, jacobijnen en royalisten

van velerlei soort en gehalte, de vrijheid van beraadslaging

en van drukpers, de voorrcglen en waarborgen van Vonlre

') Appel co7dre la dioisioti des opi/dons, p. 13.

(*) [„ Ce gouvernement ctait uiie coterie de régicides." Tocfiueville.V. 2G].]

2) M""' de Stiiel, ir. 1G().
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/.éf/dl, niol ongebruikt lieten ("). De gisting werd door uit-

barstingen gevolgd. De radicale zamenzwering van Babeuf werd,

onder de muren van Parijs, in het bloed der hoofdaanleggers

gesmoord. Doch dit niet alleen. De militaire magt kwam telkens

meer in het spel tegen de regelmatige werking der constitu-

tionele vrijheid. Door de verkiezingen, de dagbladen, de

vrijmoedige taal der gedeputeerden, scheen de oppositie de

overhand te zullen verkrijgen ; er was verdeeldheid in het

Directoire zelf. De revolutie liep gevaar. Geen nood! Augereau

werd door Bonaparte gezonden naar Parijs. Nadat eene ge-

noegzame krijgsmagt binnengerukt was, werden de verkie-

zingen vernietigd, de journalen der tegenpartij verboden;

de schrijvers en gedeputeerden, die men lastig keurde,

verbannen naar onbewoonbare streken in het doodelijk kli-

maat der west-indische moerassen ; de directeuren die ver-

dacht waren, reddeden zich ter nauwernood met de vlucht.

De revolutie van 18 fruclidor {A Sopt. 1797) bewees, voor-

eerst, dat de constitutionele toestel een schijn, ten anderen,

dat een despotisme, door janitzaren gehandhaafd, het wezen

der zaak was (**).

c. Dit bewijs was echter niet genoegzaam om nieuwen tegen-

(*) [„Les deux partis cxtrcmes, les jacnbius et les royalistes, attaquè-

reiit Ie directoire, cliacun a sa manière." M""* de Staal, 11.161. — Voor

koningsgezind en parlisan de l'ancien régime gold ieder die een vorst be-

geerde uit het oude stamhuis ; hetzij (wat zeldzaam was) naar absolutistischen

trant, hetzij als opperhoofd of marionet in eene démocratie royale, naar

de veelsoortigheid der opvattingen, van Mei 1789 tot 10 Aug. 1792.]

(**) [„ A [lartir du 13 veiidémiaire (1795) ou ne peut plus gouverner

sans l'armée. Bientót après on ne peut plus gouverner que par elle. Par-

venue la, elle voudra gouverner elle-niême. Ces faits s'engeudrent. L'armée

était, a vrai dire, la révolution debout et sous les armes. Quand elle

criait encore, avec une sorte de fureur: Vive la république! cetait un

défi a rancien régime dont les amis criaient: Vive Ie roi! Au fond elle

ne se souciait nullement des libertés publiqucs." Tocqueville, V. 292.]



slaiul Ic helollcii. Met de willekeur zou de vcibilleriii^ s'^Mn^'i.

De schennis der vormen liad ze niet vcrniclif^d. Andermaal

trachtte elke partij langs wettclijkcn weg, voies légales, het

doel tc bereiken. Hel Directoire, wist zich, noch tegen dc

vijandige coalitie, noch tegen dc misnoegde parysche burge-

rij en franschc bevolking , met waardigheid slaande Ie houden.

Jacobynen en royalisten beurden hel hoold op; daarentegen

was er, bij het gros der natie, warschheid van binnen- en buiten-

landschen krijg; vrees voor royahstische reactie of voor de

rampzaligheden van 4793 in gewijzigden vorm. Men zag

om naar krachtiger arm. Had het aan despotisme ontbroken?

neen, maar aan de veerkracht van een despoot. De 18®

brumaire (9 Nov. 1799) was daar, en Napoleon verscheen (').

Men heeft zijne geschiedenis en lotgevallen dikwerf enkel

of vooral uit zijne persoonlijkheid verklaard; zijn magt toe-

geschreven aan de zeldzaamheid van talenten, zijne dwin-

gelandij aan de grenzenloosheid van heerschzucht, zijne

veroveringen aan hel onverzadehjke van eergierigheid, zijn

val aan het ongeëvenaarde van overmoed. De betrekkelijke

waarheid dezer opmerkingen is onbetwistbaar, doch vergeel

(*) [Ook na den val van Robespierre, hield steeds de Revolutie de

tegen haar worstelende Natie in bedwang. „ La rnpture entre Ie parti

militaire et la république directoriale aurait éclaté plustót, si ces deux

intéréts rivaux n'avaieut seuti Ie besoin d'ajourner leurs divisions, et de

s'uuir provisoiremeiit contre les eflorts que faisait la Frauce pour reutrer

daus l'ordre social." Fiévée.

Aldus werd, bij de vrees voor erger, het smachten, althans naar orde

eu rust en eensgezindheid . hoedanig ook en zelfs ten koste der vrijlieid

,

nationaal. „ Le gros de la nation ehercliait une issue. Les partis eux-

niêmes, décimés, refroidis et las, aspiraient a pouvoir se reposer enfin

un moment dans une oppression quelconque, pouivu qu'elle fut exereée

par un neutre et pesat sur leurs rivaux autaut que sur eux-mêmes. Ce

trait achève le tableau. Vers la fin de 1799 surtout, on sentait de

toutes parts l'approehe d'une révolution." Toequeville , V. 293.]
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tiiel dal de eigenaardigheid, ook dezer ovemiagtige figuur, met

de biogratic der Revolutie in het naauwsle verband is. llij

was het tegenbeeld van Robespierre. Gelijk deze niets ont-

zien had om op de revolutie-Win te blijven, evenzeer is

onvoorwaardelijk voortstreven in de lijn der reactie voor Napo-

leon, hooldoorzaak van magt en geweld en onvoldaanheid en

ondergang geweest.

Ik begeer niets af te dingen op de bekwaamheden van den

man die aan Europa de wet gaf; op de onverzettelijkheid van

zijn wil ,
op het exceptionele van zijn miUtair en organizerend

genie; doch de spoedige aanwas en de uitgestrektheid zijner

magt was het gevolg, meer welligt nog van omstandigheden

dan van talenten ; heiwerk vooral ook van de reactionaire kracht,

die in hem een middenpunt van werking verkreeg. Algemeen

was het smachten naar orde en rust. Allen kwamen tot hem. Elke

factie wilde hem tijdelijk voor meester en beschermer, uit vrees

voor haar tegenpartij, en als een overgang tot betere dingen,

dat is, tot eigen triumf. Frankrijk wilde veerkracht in het

beheer. Oppositie was impopulair. Men was minder voor ver-

lies der vrijheid dan voor verstoring der orde beducht (').

(*) [Het laat zich begrijpeu dat de doortasteude veêrkraclit van Bo-

naparte, als redding van den schier reddeloos geworden Staat, met opge-

togenheid begroet werd. „La république u'avait été qu'une servitude agitce.

11 est difficile de se figurer dans quel exces de fatigue, d'apathie,

d'indifFérence ou plutót de mépris pour la chose pubiique, un effort si

long, si terrible et si vain, avait jeté les ames. La nation tremblait au

mouvement de son ombre. Le matin on eraignait une restauration, Ie soir

un retour vers la terreur. Beaucoup avaieut peur de montrer leur peur,

et ce ne fut qu'après la crise du 18 brumaire qu'on put juger, a

1'éteudue de leur bien-être et a 1'exeès de leur joie, quel abiuie de

pusillanimité la révolution avait creusc dans ces ames amollies." Toc-

queville, V. 272 , svv.

Ook volgens Stahl, was liicr verdienstelijkheid, geen onrcgt. „Napoleon

hat die Bevolution nicht gemacht, er hat nur die Anarchie die er vor-

fand, bewiiltigt. Die Rettung aus dieser Anarchie ist seinc Mission

von ol)en , ist sein Titel zur Gcwalt. Der Brumaire war nicht Umsturz
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Als van /clve rijsl de \i'aai> op : zoo iiicii zicli vrijwilliL; aan

N.npoleoii ondervviorp , waarom weid liij een dvvinLicland

7

Niet uil eigen veridezing. Geweld was of werd, ook voor

hem, voorwaaide van zcH'beiioud. De partijen, naar verademing

liijgend, waren bereid zich willekeur Ie geliooslen, maar

voor een tijd: zij waren niet onwillig geweest zich te buigen,

edoch wal buigl, breekl niet, en rigl zich, als de nood voorbij

is, weder op. Zij vingen dus aan zich op nieuw Ie verloonen,

zoodra de vrees voor erger begon Ie wijken; zoodra het bleek

dal Napoleon niet gezind was den weg voor anderen Ie banen

;

zoodra, door bestendiging van hel Consulaal en meer nog bij

de oprigling van hel Keizerrijk, de oorlogsman, van wien zij

zich gaarne als hefboom, elk voor eigen syslema, zouden be-

diend hebben, heersclier in eigen kracht, beletsel, ja zelfs,

naar de illusiën hunner opgewondenheid, hel eenige beletsel

einer legitimeu befestigten Verfassung, soudern Gründung einer Autori-

tiit iu dem Chaos der eiuaader zerstörendeu Verfassuiigs-strebungen. In

der Republik war darura seiiie Gewalt eine reclitmiiszige , berufeue, wolil-

gegi'ündete, mit nicliteu eine Usurpatiou. Sie begann erst uurechtmaszig

zu werden, da er eiu erbliclies lleich auf die Eevolution gründeu wollte."

m. 563.]

„Au 18 bruinaire," schrijft iu 1842, de graaf Molé j die Napoleon van

nabij gekend had, „ il y avait au fond desames Ie desir ardent d'uue halte,

d'une trcve du moins avec des théories, des essais dout il ne restait

que des mines et dont on u'attendait plus rieu. La Trance, alors déci-

dée comme aujourd'hui a conserver et maiutenir tous les grands résul-

tats de sa révolution , refusait de remonter vers Ie passé, et ne sentait

que dégout, que profonde défiauce pour tont ce qu'ou avait tenté,

depuis 1789, de substituer a ce qui était détruit; elle iinplorait comine

expediënt Ie despotisme, et son état social ne lui perniettait pas de se

représenter Ie despote sous une autre forme que celle d'uu soldat. Nous

ne pouvious pas plus nous passer du génie de Napoléon que de son

épée; c'est devant lui que l'oeuvre de dissolution, poursuivie par Ie

dixhuitiènie siècle, s'arrêta." — Er waren er, zegt hij, die, bij den aanvang

van het Consulaal, „en 1'aidaut a réparer tant de maux, a faire oublier tant

de crimes, a détróuer tant d'orgueilleux mensoiiges, a réhabiliter tant

d'cternclles véritus, croyaicnt embrasscr luic saiiitc et généreuse croisade."

24
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liiinnci wcnsclicn cn uitzigtcn vvenl. Weldra bleek hel dal

dc man, van wicn menigeen herstel van het koningschap te

gemoet zag, veeleer naar Cromwell geleek; de verbolgenheid

veler vrienden van het vorstelijk stamhuis verhief zich tegen

dezen eigendunkelijken plaatsvervanger van de Bourbons.

Teleurgesteld en bedwongen, beriep menig voorstander der

revolutiebegrippen zich , tegen de overmagt van het zwaard

,

op theoriën voor welke de geestdrift, door overmaat van

jammeren wèl bekoeld, maar niet gesmoord was. Met syllo-

gismen waren dergelijke eischen niet wederlegbaar. Tegen de

vijandige redenering dezer ongelijksoortige partijen was Napo-

leon, evenmin als de Conventie, evenmin als het Directoire,

met woorden alleen bestand. De een wilde een constitutioneel

bewind als in 1791, de ander jacobijnsche losbandigheid, een

derde de verdrevene dynastie. Elke mcening vond kracht, of in

het fanatisme voor leerstellingen , of in de sympathiënder natie,

of in een edelaardige zucht naar ware vrijheid, die ook thans

te dikwerf met losbandigheid verward werd. De magt van

Napoleon, eerst aan iedereen, als steunpunt voor eigen ont-

werp, welgevallig, zou weldra, als slagboom, aan allen

hatelijk zijn. De vijandschap, naarmate het gezag meer in

zijn persoon geconcentreerd was, werd persoonlijk. Waar

andere middelen te kort schoten, werd de hoop gevestigd

op den afschuwelijken bijstand van machine infernale of

moordenaarsdolk.

Wat nu? de Bourbons terugroepen? Lamartine heeft er

fraai over gezongen maar was de toestand zoodanig dat door

') „Ali! si rendant Ie sceptre a des niains légitimcs,

„ Plafant sur tou pavois de rnyaics victimes,

„ Tes mains des saints bandeaux avaient lavé l'affront!

„ Soldat vengeur des rois ! plus grand que ces rois mêmc,

„De quel divin parfum, de quel pur diadcine,

„L'histoirc aurait saerr ton front?"
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Napoleon, indien liij i^cnvild liad, de rol van .Monl< liiul kunnen

worden gespeeld? Alllians, zegl, men, nil eii;en hoofde kon

hij, mei afwering van dwaalbegrippen, naar de eclile begin-

sels van hel voormalige slaatsregf , eene wezenlijke monarchie

stichten (*). Eilieve, kon hij dit? Het was de meening en raad-

geving van den schcrpzinnigen politicns , twaalf jaren zijn

vrijmoedigen correspondent, Ficvée (**). Ik zou mij kunnen

bepalen bij de opmerking dat zelfs de magtigste alleenheer-

schcr magteloos is ter fatsoenering van den tijdgeest, en

dat allereerst Napoleon zelf zich van de beslommeringen der

regering had moeten ontslaan, om, onder leiding van Ficvée,

een voorbereidend onderwijs te gaan ontvangen. Maar, wat meer

zegt, de voormalige orde van zaken, tot in baar diepste

grondslagen ten onderste boven gekeerd, te herstellen (de

doode te doen herleven) was ondenkbaar (***). Welnu, indien

() [M""=de Stael (II. 325) liad een ander denkbeeld. „S'il avait établi

sincérement et dignement la coustitution angloise en France, sans doute

il seiait encore empereur." — Zie soortgelijken trek van anglomanie in

haar vader Necker, hierboven, blz. 307.]

(**) [Op verlangen van Napoleon, zond Fiévée hem, schriftelijk en regt-

streeks, politieke beschouwingen, waarin buitengemeeue schranderheid aan

eene, in die dagen voorzeker zeldzame, vrijmoedigheid gepaard is. In den

vorm van Nota's. De afspraak was : „ Je ne vous adresserai que des notes

telles que je les ferais pour moi ; vous saurez qu'elles sont pour vous

,

et vous resterez maitre de n'en prendre que la part qui vous couvieudra."—
Misschien is er nauwelijks een tweede voorbeeld van een dergelijke zoo

lang volgehouden betrekking. De verzameling is een schatkamer van staat-

kundige wijsheid: Corresponclance et relations de J. Fiéoée avec Bonaparte,

1802 a 1813. Paris 1836.]

('**) [Fiévée schrijft: „II s'agit (et de tous les interets il u'en est pas

de plus grand) de savoir si Ie pouvoir d'un seul se sera élevé au-

dessus de tous les partis et même de toutes les libertés, pour faire

triompher les doctrines de Ia Révolution , ou pour rendre a rexpérieuce

des siccles toute son autorité." 11.277. — De beginselen van 1789 waren

te sterk om, toen reeds, in hun ontwikkeling te worden gestuit. Om, toen

reeds , den grondtoon der eeuwen boven den grondtoon der eeuw te kunnen
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vooi lzclliiiL; van don historischen slnat , onder een uil de

revolnlic ontsproten gezag', evenmin als onder het aloude

vorstenhuis, mogelijk was, wat bleef er over? AVcl zegt de

liberaal-constitutionele school ; wat hem overbleef? hulde doen

aan de begrippen van vrijheid, de regering inrigten naar de

constitutie ; waarheid en leven brengen en houden in de staats-

lichamen die het tegenwigt van zijn gezag behoorden te

vormen; de drukpers loslaten, zich onder de wet, in plaats

van boven de wet stellen. Schoonc ontwerpen inderdaad ; los-

making van het gedrocht , zoo even , met toejuiching van gansch

Frankrijk, aan ketenen gelegd. Zijne weigering steunde op

ervaring en gezond verstand. De scheipheid van zijn bhk doet

te meer de verblinding uitkomen der onverbeterlijken die,

zwevende in den liberalen dampkring, waanden dat, als de

drukpers ontbocid wierd, het Vaderland zou gered zijn! „Ce

sont les hommes de 1791 qui veulen t revenir, Rocderer,

Mounicr et anlres. On composerail les grands corps de lous

ces hommes, de Lafayette, de Latour-Maubourg. Eh bien!

ces deux-la m'ont ccrit, au sujet du consulat a vie, qu'ils

disaient oui, a condition que la liberlé de la presse serait

rctablie. Jugez maintenant ce qu'on peul cspérer de ces hom-

mes, qui sont toujours a cheval de leur mótaphysique de 1789.

La liberté de la presse! je n'aurais qu'a la rétablir, j'aurais

de suite Irente journaux royalistes et quelques joui naux jaco-

bins. II me faudrait gouverner encore avec une minorité, une

faction, et recommencer la révolution, tandis que tous mes

eiïorls ont tendu a gouverner avec lanalion" ^). De staatkunde

stellen. — Napoleon was „Ie dcspote
,
/A' et dompteur de la révolution;"

volgens Guizot , ïlém. I. 68.— Bedwinger, ja, maar zóó dat hij zijn eigen inagt,

tegenover Frankrijk en Europa, ontleende aan de kracht die hij bedwong,

cn die, in zijn persoon, als alleeiiheerscher , als veroveraar, en als ver-

breider cn profeet (jiropagalenr) der icvolutie leei', gccentralizeerd werd.]

') AYachsnnith, III. 2dl.



van Napoleon IjL'liii'ld het merk van icaclionaiien oorsi)ion^.

Op zijn slandpnnl , was liel naluni lijk en prijzenswaaid dal

hij afkeer van ideologie had ; dal hij de Vergaderingen, hcslemd

om hem Ic hedvvingcn, hever zeil' hedwong; elke inslelling

lol lijdelijk werkluig- van zijn eigen wil, elke in naam vrij

gehleven slem lol weerklank herschiei); dal hij, zooveel mo-

gelijk, openbaarheid, in bijeenkomslen , of geschrillen , helelle

;

geen enkel middel, noeh policie, noch conscriptie, noch ccn-

Iralisalie, noch zelfs de godsdienst (*), ongebruikt liel om

volledige autocratie te vestigen en te versterken.

Deze aulocmtie over eene republiek, dit eenhoofdig bewind

,

zeer ongelijk aan wezenlijke monarchie; deze dictatuur, dit

zamenvloeijen van alle maglen onder één despoot, was on-

vermijdelijk gevolg der revolutie-leer; haar toepassing, zoo

als ze, om de omstandigheden, zich als eenig redmiddel voor-

deed. Er was van de revolutie-leer geen verzaking, verre van dien I

veeleer een naar de behoefte eener volstrekte allcenhecrsching

gewijzigd gebruik. Niemand heeft zich meer dan Napoleon op

de volkssouveieiniteil beroepen. Denk aan de plegtigc afkon-

diging in den Moniteur: ,,le premier représentant de la Nalion,

eest l'Empereur; car tout pouvoir vienl de Dieu et de la

Nalion" (**). Denk aan de vertrouwelijke aanbevehng om het

decreet over willekeui'ige opsluiting in slaatsgevangenissen

,

biltere kost vooiwaar! met een smakelijke saus van liberale denk-

(*) [Eigenlijk; „Ia Nation (VÉtRt) eest, moi."]

(**) [Als aanhangsel der volkssouvereiuileit , werd ook Ie droit didn iiiet

versmaad. In den door den keizer medegeredigeerden catechismus voor de

rooiiiscligeziuden leest men: „ D. Que doit-on penser de ceux qui nianqiie-

raient a leur devoir envers notre emperciir? 11. Selon l'apótre St. Paul, ils

résisteraient a l'ordre établi de Uieu niênie et se rendraient dignes de la

damnation éteruelle." — „ Sous Ie règne de Napoleon I (schrijft d'Hausson-

ville, in ziju merkwaardig werk VÉrjlke romaine et Ie premier Empire) Ie

chapitre rclatif au quatncme comniandement s'étend prodigieuseinciit , ct

prend les plus singuliers déveloi)pcmcuts. "]
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heelden Ie ovciL;ielen. ;, 11 riuit deux pui^ey de considéraiis qiii

('Oiiliendiont des idees libéiales." Men heeft dergelijke zorg om
zich mei het volksgezag in verband te stellen voor veinzerij,

hijkans voor spotternij gehouden. Ten onregte. Dit beroep was

opregt ; hierin lag de oorsprong zijner kracht. Dit beroep was

regtmalig en juist. Het volk was souverein; de keizer de eerste

vertegenwoordiger van het volk
;
op hem was het alvermogen

,

uit den boezem der natie, overgedragen door den volkswil. Ilij

was in het bezit hiervan, met gelijk regt als de gansche reeks

der levolutionaire gouvernementen; met meer regt, omdat, uit

verwarring en ellende, de onmisbaarheid was gebleken van het

eenhoofdige bewind. Derhalve heeft de tirannij van Napoleon , als

voortbrengsel der levolutie-leer, niets dat ons kan bevreemden;

niets dat hem , wanneer we de leer goedkeuren ,
mag worden

ten kwade geduid. Dwang was noodig, om hernieuwing van

gruwelen te vermijden , om rust te handhaven , om het uitzigt

op verwezenlijking der revolutie-begrippen te behouden. Hel

algenieene welzijn bestond nu in het ten onder houden der

partijen , ten behoeve van oi de en rust. Al het hiervoor noodige

was billijk, regtmatig, prijzenswaard. Enkel naar de wet der

noodzakelijkheid mogt uitspraak worden gedaan ; het al dan niet

aanwezig zijn dezer noodzakelijkheid werd door hel individueel

gevoelen van den gevveldhebbenden beschermheer beshsl (*).

(*) [„ Par Napoléon s'accomj)lit 1'oeuvre que la Francc invoquait vaine-

meiit dcpuis la fin de la Terreur , la réaction de la llcvolution par ellc-

iiiêinc coutre ellc-mème; c. a. d. la cousolidation de ses principales conqiiêtes

avec rabaiidon dc quelques unes de ses plus légitimes promesses et de

ses plus belles espcrances." Guizot , His(. Farl. I. Introd. p. 33. — „Dans

cetfc pliase, la première place, la place unique appartieiit a Napoleon. 11

a reconstriiit en France la charpeute sociale.... 11 rajjpela et remit en liaut

ee qui est naturellement en baut.... 11 réliabilita en France Ie pouvoir mé"

connu, abattu, liuiiiilié, dégradé , tour a tour et quelquefois tout ensemble

odieux et ridicule dans Ic cours de la Révolution. . . . Le pouvoir reparaissait

et sc relevait a l'liorizon, a mcsurc que Napoléon lui même s'élevait. 11

était U' iiOHKoir pcrsonnifiêr t. a. p. — In hem herleefde, tegenover een



Niel enkel als maglhebbei', ni(!l enkel als liian, ook als

veroveraar, was Napoleon kind der Rcvolulic. Ilij werd, zegt

men, door onverzadclijke eergierigheid verteerd; elke over-

winning werd hem ten prikkel tot verdnbbeling zijner onge-

ëvenaarde veerkracht. Het zij zoo; hel is zoo; maar, ook

buitendien, door den aard der hem toevertrouwde magt, zou hij

,

tegen wil en dank , tot oorlogen en veroveren gedwongen en

voorlgezweept zijn. Om de innerlijke rust te handhaven was

geweld noodig; om het geweld dragelijk te maken, krijg.

Minder zou de keten knellen, als ze met lauweren bedekt wierd.

Frankrijk zou, voor het gemis der vrijheid, door het verslinden

van Europa, schadeloos en te vrede worden gesteld. „Bonaparte

avait besoin de la guerre pour établir et conserver Ie pouvoir

absolu. Une grande nation n'aurait pas supporté Ie poids mono-

tone et avilissant du despotisme, si la gioire militaire n'avait

pas sans cesse animé ou relevé l'esprit public. Les avancemens

continuels dans les divers grades, auxquels toutcs les classes

de la nation pouvaient participer, rendaient la conscription

moins pénible aux habitans de la campagne. L'intérét continuel

des victoires tenait lieu de tous les autres; l'ambition était

Ie principe actif du gouvernement dans ses moindres ramifi-

cations; titres, argent, puissance. Bonaparte donnait tout aux

Francais a la place de la hberlé. Mais, pour être en élat de

beginsel van anarchie, Ie principe autorité. — Kou er door Napoleon meer

worden verrigt? was hij tegen den tijdgeest opgewassen? zou het mogelijk

voor hem geweest zijn zelf de valsche staatsleer te verbannen, door wier

kracht alleen hij alvermogend was eu bleef?

Onwedersprekelijk is de opmerking van Fiévée: „Quaud on gouverne

après de longs troubles civils, ou ne doit pas oublier que, si les doctrines

qui ont dctruit Ie passé restant et ne sont contenues dans leurs effets que

par la puissance d'nn homme , elles reprendront bientot leur premier ascen-

dant." t. a. p. I. 55. — Napoleon wist dit ook wel („Je suis Ie signet"

hierna, blz. 379); maar bovendien wist en ondervond hij dat, ter uit-

roeijing eener diepgewortelde denkwijs, de magt ook van den magtigste te

kort schiet.]



leur (lispcnsor ces dédommagemens funcsLcs, il nc 1'allail pas

nioins qiio TEuropc a dévorer" ').

Naarmalc de naliën proefondervindelijk met deze taktiek der

afleiding bekend raakten, naarmate men begreep dat, in bet

volkenregl , de fabel van den vratigen Polyfeem gespeeld werd

,

en dat bel grootste voorregt bestaan zou ,,in bet laatst van

allen te worden geslacbt", kon Europa niet gezind zijn zicb

naar dezen eiscb der onverzadelijkbcid te voegen. Uitbreiding

van aanval moest uitbreiding van tegenstand ten gevolg hebben

;

oorlog, telkens op uitgestrekter schaal, verphgtte den Keizer

tot vermeerdering der lasten welke, in manschappen en in geld,

van de rampzalige bevolking gevergd werden. De behoefte aan

krijgsmagt werd verdubbeld, naarmate bet land uitgeput werd.

Teleurstelling en misnoegen maakten verzwaring van bet juk

noodig; aldus werd, door overmaat van lijden, de ingenomen-

heid met vrijheidstbeoriën wederom levendig gemaakt. — Men

zoekt de reden van Napoleons val in den krijg van bet spaanscbe

schiereiland , in het continentaal systema , in den ooiiog tegen

Rusland; inderdaad zijne handelwijs is gedurig meer onvoor-

zigtig, onregtvaardig, onzinnig geweest; doch wij moeten tot

de oorzaak opklimmen. Als voor het Comllé dc Saint Pttblic

gestadige werking der guillotine , evenzoo was gestadige

schittering van het ooi'logszwaard levensvoorwaarde van dit

nieuwe soort van schrikbewind. Napoleon was gedoemd vooruit

te streven langs een weg naar den afgrond en vermogt niet

de toepassing der spreuk te ontwijken: ,,Tolluntur in altum,

ut lapsu graviore ruant" (*). Door het revolutionaire zijner stel-

') M'"* de Slac'l, II. 470.^— [„Pour goiivenicr Ia France eu inaitre ab-

solu, il doniiait, a la Fiauce l'Europe pour esclavc. Le despotisme est a

ce prix." Guizot.]

(*) [„ Vestig op de daden en lotgevallen van Napoleon liet oog. Wal

willekeurig schijnt, was liet, in zeker opzigt, gansciielijk niet; de erfge-

naam der Jacobijnrn werd, tot herstel en behoud der orde, gedwongen

het Souvcrcinc Volk , waarvan hij zich zoo gaarne i cpresentant noemde

,



liiig, vroeger alvcrmogeiul geworden, werd hij nu iiiagleloos

;

onidal tussehen den autocraat en de onderworpelingen geen

hand dan dienst- en sehatphgtigheid was; onidal de duur-

zaamheid van dezen hand aan de hcstcndigheid zijner zege-

pralen hing; omdat hij, tegen de aCgerollcrde fransche hevolking,

gehjk tegen de lel getergde natiën van Europa, als de gehate

vertegenwoordiger van tiranny en overhcersching, alleen stond.

Met liem hczweek de reactie, nadat ze l)ijkans het me plas

ullra van haar rampzalige loopbaan scheen te hebben bereikt (*).

'i. De val van den geweldenaar was de verbreking van het

geweld; doch, met het aanlichten van een nieuw tijdperk, was

de opkomst der revolutie-leer, die met vrijheidszin verward

in scliittereudc ketenen te slaan, en, misschien uit eigen aandrift, maar

zeker pnr nccessilé de ponilion, telkens vooruit te streven, op deii weg

van overiieerscliing eii dwingelandij; totdat hij, te midden van Frankrijk

en tegenover Europa, alleen stond en, als het eenige beletsel van algc-

meene vrede en vrijheid , in ballingschap geleid werd." Grondioellierz. en

Eensgez. blz. 2U. — Handboek
, § 913—924].

(*) [Van waar anders, dan uit den aard van de radicale staatsleer, is het

verklaarbaar dat er (in stede der getemperde monarchie, in 1789 eigenlijk

begeerd; hierboven blz. 273), in 1791 eene démocratie roi/ale was, , in 1792

cene republiek, in 1793 een schrikbewind, in 1795 een willekeurig beheer,

weldra een militair gouvernement, een consul, een keizer, een tiran?

Vergelijk Slalil over het ImperiaUsme , als „die absolute Monarchie

auf Grund der Revolution." Itl. 454, vgg. „ Ihr Wesen ist die Grün-

dung der ganzen Staatsordnung auf mechanische, statt organische und

sittliehe Krafte." — Ook zijne rede van 24 April 1855.— „ Die Traditiou

des alten Kaiserreichs ist- nicht der Friede, sondern die Eroberung , und

ist nicht die Komeroalion , sondern die Proptigaiida der Ideen der Reoolii-

lioH. Das Kaiserreicii war die Veruichtung der alten Grundlagen der Ge-

sellschaft, Aufrichtung gouvernementaler Allgewalt auf den Boden revo-

lutionairer Nivellirung. Es war die Revolutiou mit Ausnalime der Anar-

chie, aber auch ruit Ausnahme der Freiheit; es schlosz alle Frcilieit aus
,

die echte der legitinie Ordnung, wie die unechte der Kevoliit ion."

Onilrenl hel rehabiUlereu en idealizercti van het jiniioleouti-^che Frankrijk,
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werd, cn de begcerlo om andermaal het naleven van haar

voorschrillen te beproeven, wederom daar.

Hernieuwde proefneming ') is het begin, hernieuwde teleur-

steUing het kort begrip, en vooral hel einde, van dit vijftien-

dat in de laatste jaren het panegyricum vau het jacohijnsche Frankrijk

vei'ving, zie Narede, bl. 73, vg.

Aan den andereu kant wachte men zich van, enkel of vooral, aan den

persooM te wijten wat, in den levensloop der Revolutie, haar eigenaardige

vrucht was. Wauneer door idéologie de filozofie van Rousseau c. s. ver-

staau wordt, dan had Napoleon iu 1812, gelijk: „C'est a l'idéologie qu'il

faut attribuer tous les mallieurs de la Frauce."' Laat deze valsche wijs-

geerte de atmosfeer ziju der gedachten; straks vindt ge, in het spoor van

Robespierre geraakt, het keerpunt slechts in de politiek van Bouaparte.

„ Quand les idees libérales dominent, les idéés napoléouniennes arrivent,

l'abime appelle un aulre abinie. Le systènie de Bouaparte est héritier

direct et légitime du système jacobin." Le parti antiréo. p. 48.

Spreek met Royer-Collard van le monstrueux despotisme de 1'Einpire;

zeg met den generaal Foy : „ c'était la carcasse politique de Constautiuople:

"

betreur met Guizot (t. a. p. 39) „ les emportemens d'une ambition saus

limite et d'un despotisme sans frein. " Verklaar met Thiers, op de laatste

bladzijde van het laatste (20*^) deel van le Comidat etl'Empire: „Le jeune

héros plein de génie, ce sage, après quelques années devenu fou , fou

d'une autre folie que celle de 1793, mais non moins désastreuse, immo-

lait un million d'hommes sur les champs de bataille, attirait l'Europe sur

la France qu'il laissait vaincue
,
noyée dans sou sang." Breng op rekening

van het individu zooveel u billijk voorkomt ; maar geef op de les der ge-

schiedenis acht, en vergeet niet dat de reactie, welke het beginsel vast-

houdt en de toepassing bestrijdt, (;'e«;e/f/ van binnen en afleiding nadx hniXen

behoeft, telkens weer en telkens meer, als voorwaarde der haar opgelegde taak.

Thiers zelf doet opmerken waarom de magtige regent tot het verleenen

van vrijheid buiten staat was. „ Les amis de la liberté reprochent a Napo-

léon de ne l'avoir pas donnée a la France. En partageant leurs sentiments

,

nous croyons qu'ils se trompent. Sous le rapport politique, en elFet, il

était impossible que Napoléon devint un orgauisateur délinitif, car la

forme de notre gouvernement devait varier eucore bieu des fois sous le

vent des révolutions, et la France, tantót iucliuaut vers le pouvoir quand

elle veuait de soufFrir des agitations de la liberté, tantót iuclinant vers la

liberté quand elle venait de sonffrir des excès du pouvoir, la France est

allée flottant depuis trois quarts de siècle entrc le despotisme et l'auar-

ehie, comme un pendule déplorablcmcnt agité."]

') Hierboven, biz. 228 vg.
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jari<> tijdperk (I815-18r]0). Viiii waai' dil'.' oindal dczelldo

weg- naar dezell'de uitkomsten leidt (').

Dc jaren der bevrijding waren een treflcnd oogcnhlik in

de geschiedenis der volken (**). Wanneer de geriglen des

liccren op aarde zijn, lecren de inwoners der wereld gereg-

ligheid. Met den haat legen Napoleon was (na leed, strijd, en

uitredding) geestdrift voor dc zaak van godsdienst cn vader-

land en vrijheid ontwaakt. Om het wegvallen van beletselen,

in den storm met wortel en tak uitgeroeid, was het tijdstip

voor christelijk-nationale staatkunde, voor toepassing van onver-

gankelijke waarheden in nieuwe vormen, niet ongeschikt.

Ik vermeet mij niet de grondlijnen van dezen wederopbouw te

trekken '). Als eerste voorwaarde, afzwering van het revo-

lutiebeginsel en onderwerping aan hooger dan menschelijke

wet; bevestiging aldus van het gezag, en eerbiediging der ver-

kregene regten van vroeger en later tijd. Die voorwaarde ontbrak.

Wèl zou voortaan de godsdienst in eere zijn ; wel zou men de

lessen der ervaring te baat nemen ; wèl zou er in de staats-

regelingen een christelijke en historische tint of vernis zijn;

(*) [Niet ten onregte had Napoleon voorspeld: „ Après moi, la révolu-

tion, OU plutót les idees qui l'oiit faite, reprendrout leur cours. Ce sera

coninie un livre dont on ótera Ie signet, en recommeupant la lecture a la

page ou on l'avait laissée."]

(**) [Door de oordeelen Gods hadden de natiën verootmoediging en opzien

naar den eenigen Redder geleerd. Er was bij velen terugkeer tot het

Evangelie, eeue christelijke opwekking (Réceil).— Niet van Duitschland alleen

gold: „Die nationale Erhebung unseies Volkes (1813) ist vor Alleni eine

religiös-sittliche Erhebung und Ei-neuerung gewesen. Alle groszen Zeugen

jener Zeit sind erfüllt von diesen Bewusztsein , dasz der Grund der Freiiieit

und Grosze Deutschlands in der Tiefe des Gemüths, in dein religiöseu

Glauben und der sittlicheu Erncuernng gelegt werden nuissen. Die Manner

der Religion standen ini Bunde mit dein nationalen Geiste , und die Miinner

der nationale Idee waren zugleich ticf und innig religiös." Lut hardt

,

I, 127.]

') Zie cveuwcl IIa7idbock ,
2'' uilgiiaf, § !)7l vgg.



m
luaiu' (Jc cliristL'lijlv-liisloiisclie beginselen als riglsnoer te er-

kennen, (lil gold, ook nu, voor ongerijmd en verderfelijk bij de

niaglhebbers en selniftgeleerden en wijzen der eeuw. Napoleon

was, zeide men, slichler van zooveel onheil, omdat hij de

leer welke hem ten zetel verheven had, miskend en, als een

ondankbare zoon, in de revolutie zijn eigen moeder vermoord

had. Napoleon was, gelijk Robespierre, een man des bloeds

en des gewelds. Welnu, de vrijheid, waarvan 1789 de dageraad

geweest was, werd nu des te dierbaarder, om de menigvuldige

ellende welke, op hel misbruik van haar naam en op het be-

letten of belemmeren van haar zegenrijke werking, gevolgd was.

Waarom had de Revolutie, ondanks haar voortreffelijkheid,

drocvigen afloop gehad? Omdat ze, zeide men, telkens te ver

ging. Zij had, door hel oude al te zeer te verachten, helstaats-

gebouw van grondslagen beroofd ; daarna werd ze, beurtelings,

in tweederlei zin buitensporig, liet Jacobinisme, door vrijheid

zonder orde, het Ronapartisme, door orde zonder vrijheid,

hadden vrijheid en orde hatelijk gemaakt. De ervaring waar-

schuwde thans om, met vermijding van droevige bijpaden,

weder Ie kccren en te blijven op den in 4789 ingeslagen weg.

Gewijzigde hervatting der revolutie, geen dolzinnig radica-

lisme, maar liefelijk liberalisme (hel radicalisme in zijn ont-

wikkeling gestuit!) zou voorlaan de leus zijn.

Aldus bleef het valsch beginsel in eer. Op de almagt der

cenlralizatie, als meest kostbare vrucht der Omwenteling, stelde

men hoogen prijs (*). De ecnige vraag was: bij wie hel pouvoir

(*) [De Beslauralie is de voortzetting der Recolulie geweest. Napoleon,

tirati iu eene republiel< , werd (dewijl men in de mouarcliiëu slechts

liberale republieken zag) beschouwd als een monarch, die misbruik van

het gezag had gemaakt. Nu scheen het dat een vorst aan zijne bestem-

ming voldeed, als het ware, wanneer hij een goede Napoleon werd. Aldus

werden de napoleontische instellingen bewaard en bleven de liberale

begrippen in zwang." Ked. Ged. III. 35. — Onder de verwarring van

denkbeelden, zelfs bij de wedcroprigting van den troon zigtbaar, wordt



cottslilKaiil herusllcY door wie de slaat siiiiuliiiie , iiiel liaar

ingewikkeld raderwerk en onweerstaanbare drijfvccrcn, zou

worden bestuurd? wie een toezag' zou liebben, waaraan Vader-

land en Natie ter willekeurige beschikking overgeleverd zijn zou'?

Onder monarchale firma. Aan de vorsten werd , in den geest

der fdozofisclie theorie , de bevoegdheid toegekend , om het

historisch aanzijn der Natie in den vorm die hun goeddacht te

brengen , en , waar het noodig bleek , te wringen. De vrijheidszin

der volken werd met het representatief systema gepaaid, aan

de herinneringen, zoo gezegd werd, der voormalige Stenden

en aan de voortrefTelijke staatsregeling van Groot-Brittanje

ontleend. De nabootsing was caricatuur , waarin liet zamenstel

der vrijheden
,

gelijk dit uit natuur en geschiedenis verrijst,

onder vertoon van pohlieke regten, opgelost en weggegocheld

werd (*). Constitutionele kamers, met historische benamingen

zeer te rcgtook opgeteekeiid : „Ie mot de léffilimité ,
pvéseuté comme exclusi-

vement applicable aux droits de laroj-aufé, l'idée de po/woir constilaatit attaché

au principe monarchique et a 1'liomme qui représentait teinporairement

ce principe ; la uécessité d'une charte odroyée pour déterminer les fornies

dc la société nouvelle." Appel, p. 20. — Tegen het potivoir consiiluant

des konings verhief zich weldra dreigend h poiwoir constiiuant van het

souvereiue volk.

Niet 1793, niet 1791, maar het guldeujaar 1789 werd regelmaat;

Bousseau de leermeester niet, maar Montesquieu, met zijn splitsing en

evenwigt. Hierboven , blz. 203.

„La Restauration ne fut guère qu'un changement de personnes, au profit

du libéralisme émancipé, uu retour de l'ancienne dynastie, pour coutiuuer

Toeuvre de 1789; Ie gouvernement des Bourbons appelé, bon gré mal gré,

a règner avee les institutions révolutioniiaires et d'après Ie système libéral ....

La charte , interprétée d'après Ie sens libéral , c'était encore au fond , comme

sous l'Empire, Ia république, la démocratie centralisée, la souveraineté

du peuple , sous des formes parlementaires que Napoléon avait amorties et

que, de bonne foi, on voulait vivifier." Le parii anüréc, p. 38.]

(*) [Over de nabootsing van middeueeuwsche toestanden, die èn voorbij,

cn ook in onzen tijd niet benijdenswaard zijn, zie Ter Naged. v. StaJil,

blz. 10. — Over de navolgbaarheid en onnavolgbaarheid der engelsehe

staatsregeling-, Grondwelherz. en Eemgez. (blz. 349—353].



vorsicrd, waren voorlzclliiig van de revolutionaire vergade-

ringen sedert 1789. In het middenpunt van den Staat zou,

door welberekende werking van verschillende magten
, heilrijk

cvcnwigt zijn; men voorzag niet, wat evenwel te voorzien

was, dat dit evenwigt, na slingering en botsing, verbroken

zou worden; dat er geweld en verdrukking, in naam, óf der

vrijheid, óf der openbare rust en veiligheid, telkens zou ont-

staan. Het was ook nu weder ontwikkeling of reactie; losban-

digheid of bedwang (*). ,,I1 élait démontré que la restauration

n'avait plus que deux alternatives devant elle: Ie triomphe

complet de l'école démocratique, qui fcsait aboulir la Charte

a la souveraineté parlementaire, ou la réaclion violente de

l'école despotique, qui opposerait l'arbitraire a l'anarchie, la

tyrannie a la licence, la force brutale au désordre" Voor

beteugeling was de dynastie, omdat ze van terugkeer naar

randen régime verdacht werd, te zwak (**). Zoodanig was

het einde van een, om de gezindheid der europésche volken

in 1813 (***), gunstig begin. Zoodanig, onder aankweeking van

(*) Het vorstelijk gezag, met het tweeslachtig charter aan zwakheid

of willekeur krank, is onophoudelijk, door revolutionaire toegeeflijkheid

of reactionairen dwang , aan het voorbereiden en verhaasten van eigen on-

dergang werkzaam geweest. Grondweiherz. en Eensgez. blz. 214.

•) Gazetle de France, 29 déc. 1840.

{**) [Ook voor 1813, en voor latere jaren, mag gelet worden op het oordcel

van Mallet du Pan in 1799. „Ses espérances," schrijft Sayous, „reposaient

tont entières sur lespe?tples qui, selon lui, s'étaient montrés si supérieurs aux

gouvernements ; c'est aux nations qu'il entendait s'adresser bien plutót qu'aux

cabinets," I ,271. — Vergelijk bijv. de zelfopoffering der spaansche natie met

de regering van Ferdinand VII, of den dnitschen volksgeest in 1813 met de

geschiedenis van het Congres van Weencn of van den duilschen Bond.]

(***) \L'ancien régime was een spooksel (hierboven blz. 233), dat in

la comédie de qui»ze ans een groote rol gespeeld heeft. „ On ne refait pas Ie

passé." — Reeds in 1795 schreef Mallet du Pan: „ II est aussi impossible

de refaire l'aucien régime que de batir S. Pierre de Kome avec la pous-

sière des chemins." Zinspelend, op eene, onder een centraliserend bewind,

géindividiialiseerde
,
geüiomiseerde maatschappij (hierboven, blz. 188). Boven-



politieke kiinslcnarij , de viudil van veeibclovcnden bloesem. Zoo-

dani{,s indien men onder koningen allen wier invloed op w eten-

schap en praktijk veelvermogend is, omvat; do verwezenlijking

van het gezegde: zoo dikwerf de koningen onzinnig zijn, wordt

het volk gestraft. „Quidquid delirant Rcges, plectuntur Achivi."

De geschiedenis der Restauratie is gestadige zelfverdediging

van het gouvernement tegen de gevolgen der theorie. De

liberale denkbeelden waren ecne flaauwe copic der jacobijn-

sche begrippen met eenzelvigheid van beginsel en strek-

king. De monarchie, volgens het charter, was revolutionair

gemeenebest. Onder eenhoofdig bewind, zou men voor een

slechten, ditmaal een beminnenswaardigen regent hebben;

een Vorst, geen tiran. Men vergat dat, op revolutionairen

bodem, ook de wettige vorst onweerstaanbaar of onbedui-

dend is; dat hij, of autocraat, of slaaf en slachtoffer wordt.

Met geen namen of redeneringen, met geen concessiën of

overleg, zou men bestand wezen tegen het beginsel waaraan

men hulde gcbragt had. Eenigen tijd zou er verademing zijn,

omdat het liberalisme de tusschenkomst der mogendheden

vreesde en, onder den ijzeren scheptcr van het voorafgaande

tijdperk , aan onderwerping gewend was. Natuurlijk echter dat

de kiem, geworpen in eigenaardigen grond, ontkiemen en

uitbotten en opgroeijcn en vrucht dragen zou. De strijd was

onvermijdelijk tusschen de tweederlei uitlegkunde van het

charter, naar monarchalen vorm of radicalen eisch. De theoriën,

met kunstig overleg naar den achtergrond geschoven, traden

van lieverlede weder op den voorgrond. Wat voor den een

vorstelijk octrooi was, werd voorden ander bilateraal contract,

dien het regerend Huis was onbekwaam voor al wat naar een forschen

maatregel geleek; in die hand teltem imbelle sine idu. — „ Après ce qui s'est

passé en Frauce depuis 1789, Ie despotisme est impossible aux princes de

la maison de Bourbon; une insurnioutable nécessité leur impo.se les trans-

actions et les ménagements ; et s'ils tentent de pousser les choses a

Tcxtrême, la force leur manque pour réussir." Guizot, Mém., I, 95.]



ul' ceiivoiuliL^e laslhriel'. ' Vnichloloo;? was een stelsel van heur-

leliiigs overhellen {bascule) naar de linker- of reglerzij. De

koning stond tegenover dc zoogenaamde volksvertegenwoor-

diging weerloos. In telkens enger kring, weid hij gedreven

naar het punt der noodlottige keus tussehen lijdelijke overgaaf

en geweld. — De strijd werd ten nadecle van Karei X heslist,

en '1830 was doorhakking van den onoplosharen knoop in

1845 gelegd (*).

Wankelbaarheid en val van het bewind was, zegt men,

gevolg enkel van de dwaze staatkunde der Bourbons. — Zij

waren bij de natie in minachting geraakt. — Door dc vreemde

mogendheden aan Frankrijk opgedrongen , hadden zij niets ver-

geten en niets geleerd. — Steeds was hun politiek anti-liberaal

;

hun bestuur voor welvaart en vrijheid nadeelig. — Door geweld

en meineed hebben zij hun eigen ondergang bewerkt.

Niet één dezer verwijten heeft genoegzamen grond. De herstel-

ling van het aloude stamhuis was niet impopulair; veeleer werd

ze door het volk grootendecls met opgetogenheid begroet (**).

De mogendheden hebben, althans niet ten gunste der wettige

(*) [De beste poging om het constitutioneel stelsel met het kouingscbap

overeen te brengen is die der zoogenaamde doctrinaires (Royer-CoUard

,

Guizot, enz.) geweest. Staiil III. 357; vg. — Doch ook zij waren van

aanrakingspunten met het liberalisme niet vrij. Grondweth. en Eetisgez.

blz. 34-3, vgg.]

(**) [„Dans la redoutable crise de 1815, Ic rétablissemeut de la maison

de Bourbon était la seule solution naturelle et sérieuse . . . . Sous Tcgide

d'institutious nmtuellenicut acceptées, on pouvait en attendre les deux bieus

dont Ia Trance avait Ie plus pressant besoin et qui lui manquaient Ie plus

dei)uis vingt-cinq ans, la paix et la liberté. Grace a ce doublé espoir, non

seulemeut la restauration s'accomplit sans effort; mais, en dépit des

souvenirs révolutionnaires, fut promptenient et facilemeut accueillie en Frauce.

Et la Trance eut raison, car la restauration lui donna en effet la paix et

la liberté." Guizot, Minioires, I. 81J.



dynastie, [)iii tij(lii;li('ul hoU'oiHl (*). De Hoiiilioiis licbbcii de les

van vergeven en vergelen zoo vlijtig beoefend dat /(! nieernialcii

de belangen van vaderland en dynastie onder den invlo(Hl bunner

vijanden bobben gebragl. Minister van den in 1815 ternggc-

kccrden koning was de koningsmoordenaar Foucbé. De staal-

kunde van Lodevvijk XYIII was steeds vrij/innig, èn in de

uilgirte van bet cbarter, èn in de ontbinding der royalistisclie

kamer van 1815, wegens baar bestrijding der centralisatie met

den aankleve van dien. Niet minder in de bandbaving, zoolang

doenlijk, van bet ministerie Decazcs, dat dezen maatregel

aanried en doordreef. Karei X en de bekwame staatsman die

licm ter zijde gestaan heelt, Yillèle (**), werden zeer ten

onregte van een voorbedacbtelijk streven naar ommekeer van

den regeringsvorm verdacht. Nooit beeft Frankrijk, sedert

1780, in gelijke mate welvaart en vrijheid gehad. De Ordon-

nantiën, zelfs wanneer men de aanhaling van art. 14 van het

charter ten eenemale verkeerd acht behoorden tot dezelfde

categorie als /e 18 fnididor en Ie 18 bnmaire en de ge-

(*) [„ C'est vraiment uue absurde iujustice de s'eu prendre a la restau-

ratiou de la présenee de ces ctrangers qiie ranibition iuseusóe de Napoléon

avait seule amenés sur notre sol et que les Bourbons pouvaieut seuls eu

éloigner par uue prompte et süre paix." Guizot, Mém., I, 29.]

(**) [„II avait pratiqué , peudaut six aus, Ie gouveruement constitutiou-

nel sous un priuce et avec des amis qui passaient pour Ie coraprendrc

assez peu et ne l'accepter qu'a regret. II a préserve son parti des fautes

extrêmes qui, après lui, devaient ameuer sa ruiue." Guizot, Mémoires,

I, 256, 233.— St. Marc-Girardiii schrijft in 1859: „ Si je jugeais aujourd'hui

M. de Villèle, je dirais qu'il n'a pas été seulemeut un bon intendant,

comme nous Ie repétions alors avec une impartialité dénigraute , rnais que

fa a été Tliomme qui, sous une royauté dont Ie tort était de vouloir rester

aucienne, a eu Ie plus l'esprit de la société nouvelle. Ce n'était pas un

niinistre libéral, niais uu iniulstre moderne." Souceuirs d'im Journaliste
,
(Paris,

1859) p. IC]

') „I;e Roi est Ie chef suprème de l'Etat. II fait les réglements et

ordonnanoes nécessaires pour l'exécutiou des lois et la sureté Je l'Etat"



lieelc reeks der staatsgrepen oï coHps-iVéLal, waarmee, sedert

'1789, schier elke wijziging van gouvernement tot stand kwam (*).

Men mag aannemen dat, ook voor Karei X, de handhaving van

het charter ernst is geweest (**). Daarentegen was het meeren-

decl der wederpartijders onopregt; met het charter ingenomen,

slechts in zoo ver men daarin een steunpunt vond om

,

door logische gevolgtrekking, eene nieuwe omwenteUng te

bewerken. Onder betuiging van liefde voor het charter, werd

vijftienjarige comedie gespeeld (***).

3. Nog met een enkelen trek wijs ik op den aard en de uit-

komsten der Revolutie van 1830. Ik betwist niet, veeleer

beweer ik, dat bij de meeste drijvers opregtheid en goede

trouw was. Ook zij wisten niet dat vrijzinnigheid vrijheid

vernietigt; ook zij maakten zich en anderen nog diets dat

vrijheid het natuurlijk gevolg is van liberale begrippen
;

zij

(*) [Zie Handboek {2^ uitgaaf)
, § 990. — Over het misdadige van een staats-

greep , uit een anti-revolutionair standpunt, zie o. a. mijn vertoog Over het

ontwerp van wet op het onderwijs (1857), blz. 149, vg.]

(**) [„En formant Ie cabinet du 8 aoüt 1829, ni Ie roi Charles X,

ni Ie prince de Polignac ue méditaient, a coup sur, la violation de la

Charte et les ordonnances de Juillet." Guizot.]

(***) [Van lieverlede wordt over de Restauratie een billijker oordeel geveld.

Het is, vergelijkenderwijs, een tijd van welvaart, vrijtieid, ontwikkeling

geweest. „ lUibérale en apparence, clle inaugurc parmi nous la liberté,

elle ouvre une période d'éveil politiqne et d'esprit public. La Restauration

fonde Ie vrai dóveloppement intellectuel de la France au 19'' siècle, et

reste une époque ehcre a tous ceux qui pensent d'une manière élevée.

"

Renan. — Belangrijk is het de verwijten van Guizot, waar hij, als

minister, in 1830 en later, tegen de Kestauratie polemizeert, te ver-

gelijken met het meer onpartijdig oordeel van deiizelfden historiekenner en

staatsman, na 1848, in zijne Mémoires zoowel als in het overzigt, dat

aan zijne Ilistoire parlementaire voorafgaat {Trois f/rnérations).

In den strijd der eerste jaren na 1830, was ook Guizot niet spaarzaam met

do aaiiklagt van meineed. „ Notre révolution a été faitr rontre Ic /^ffr/V/r^. " fn



waren, ook na al lielge(!ii sciU'iL 17811 gehemd was, ouvatljaar

voor hot betoog dat juist de vastlioudendheid aan de leer de ver-

wezenlijking der helollen telkens helet had. Dus waren zij ge-

drongen , ook nu, in bijkonnstige omstandigheden de oorzaak

van teleurstelling te zoeken; in het karakter eener dynastie,

welke, zeide men , om aloudheid van gezag en erfregt, geschikt-

heid evenmin als gezindheid scheen te hc])ben om zich naar

volksgezag en volkskeus te voegen. Het geloof aan de theorie

hield stand. De schuld lag bij Robespierre, bij Napoleon, en nu,

zeide men, bij de Bourbons, llun verdrijving zou het middel zijn

zijne gedenkschrifien evenwel zachter: „LeRoi lisait et, relisait l'article xiv

,

j oherchant avec une iuquiétude honnête Ie sens et la portee qu'il avait besoin

d'y trouver. En pareil cas, on trouve toiijours ce qu'on ebeiclie." I. 374.

De liberale begrippen hadden, reeds in 1814, den boventoon. Lamennais

had (A" 1827) geen ongelijk : „ La Cliarte , e'est la république ; des lois complé-

mentaires en harmonie avec la Chaite ne peuvcut donc être que des

lois essentiellement répnblicaiues
, qui dóveloppent Ie principe démocratique

des institutions , et Ie fassent pénétrer par mille canaux divers, jusque

dans les dernières branches de Tadmiuistration publique. De la une opiniatre

résistance du pouvoir , qui ne se soutient devant la démocratie légale que

par Ic despotisme administratif. II combat pour sa vie contre les consé-

quences inflexibies de l'ordre qu'il a lui-même créé ; ce qui donne ;i ses

adversaircs toute la force de la logique , comme ils ont déja la force des

choses, la force de l'opinion , Ia force des passions , tandis qu'il s'afFaiblit

de jour en jour par l'apparencc d'une mauvaise foi très-éloignée de ses inteu-

tious véritables." Aldus in het gesciirift, dat ook op het lot van het Rijk der

Nederlanden zooveel invloed gehad heeft {Handboek, 2° uitg. § 1045), Les

progrès de la Réooludon et de la guerre contre FEglise. — Wel mogt de

eerste zinsnee der voorrede zijn : „ Que la France et l'Europe s'acheminent

vers des révolutions uouvelles, c'est maintenant ce que cbacuu volt."

Het mag niet onopgemerkt blijven dat, ook in de latere voorstelling

van Guizot, het revolutionair karakter der crisis van 1829-1830 te zeer

op den achtergrond raakt. Volgens hem , zou de Julij-uitbarsting veroorzaakt

zijn door den hardnekkigen weerstand des konings tegen de condilio sine qua

non van een constitutioneel gouvernement
, opgenomen, met bescheidenheid,

zegt hij, in het adres van de kamer der gedeputeerden (Mei 1830). Namelijk

aldus :„ La Charte fait, du concours permanent des vues politiques de votre

gouvernement avec les voeux de votre peuple, la condition indispensable

de la marche réguliere des affaires piibliques." Te weinig doet hij uitkomen dat
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('11 hel was de vooi waaide om een echt-liberaal gouvernement

te verkrijgen. De langgedrcigde slag werd geslagen, zoodra

door de uitvaardiging der Ordonnantiën, zich gelegenheid voor-

deed. De koning, zoo het heette, eenige bewerker van het kwaad,

werd over de grenzen gebragt. Welaan , hoe zou men nu, verlost

van die onverdragelijke Bourbons, het heil der natie bewer-

ken? Ilior was het gevoelen wederom tweederlei. Ontwikke-

ling der revolutie-begrippen en felheid eener voorwaartsche

beweging was aan dc orde van den dag; doch gelijktijdig ook

de wcêrslag, een stelselmatig verzet. Zoo was er, ook nu, het

sedert 1789 telkens terugkeerend en onvermijdelijk antagonisme,

ie Mouvement et la Résistance. Op verre na niet allen wilden

vooruitgang. Velen meenden dat men reeds te ver, zeer velen

dal men althans ver genoeg was. Bij het te voorschijn treden

van radicale denkbeelden en eischen, was te Parijs, van waar

de stoot uitging, ontsteltenis bij den vermogenden midden-

stand algemeen. Onverwijld was er slechts ééne hoofdgedachte;

namelijk hoe men, met behendig overleg, het duizendhoofdig

monster weder leggen zou aan den onvoorzigtig losgcmaakten

de eisch van gemeen overleg, van een beslissend overwigt der volksvertegen-

woordiging op den gang der politiek, slechts een begin was, een a-compte op

hetgeen straks, naarmate van den vooruitgang der geheele revolutionaire

legermagt (sedert lang reeds achter de dodrinaires in aantogt) achtereen-

volgens zou worden begeerd; met deze hoofdgedachte: onderwerping van

het koningschap, als voorbereiding van de republiek. Sedert lang reeds waren

de woelingen der republikeinen
,
bouapartisteu, anarchisten , in vollen gang.

Guizot zelf erkent dat er wel grond was voor hetgeen de broeder van

den onthoofden koning in 1830 te gemoet zag : „ La Révolution et la République

lui apparaissaient, a cliaque instant, comme deux fautómes meuapants." Met

redeneringen uit het dogma der volkssouvereiuiteit bestreden, zou hij weldra

tot overgaaf van elk zelfstandig gezag, ten verderve van volk en land, ver-

pligt zijn.— In het uitvaardigen der ordonnantiën ging hij aanvallenderwijs te

werk, zegt men. O ja! doch het was een aanval, soortgelijk aan dien van

Oostenrijk, eerst ia 1859 tegen Victor-Amedcus , daarna in 18G6 tegen Bis-

marck. Het was omdat hij, lijdelijk gebleven en aldus omsingeld, weldra,

zelfs fcr verdediging, onvermogend zijn zou.]
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band. De aclie dor laalslo dagen van .liilij 18.10, werd door de

reactie der eerste dagen van AugusUis gevolgd. De voorstanders

van stilstand, of zelfs van terugtred, wisten hunne zaak te be-

pleiten met schijn van waardigheid en rcgt. Immers was

handhaving van het Charter en dit alleen ("
) , het motief der los-

l)arsting van den regtmaligen volksloorn. Dit oogmerk was ten

volle bereikt. Thans was er eene revoluliegezinde dynastie; het

Charter zou voortaan in meer vrijzinnigen geest worden toege-

past. Niets meer kon worden verlangd. Zoo onhandigheid en onwil

der Bourbons mistrouwen gekweekt had, de bekwame en vrij-

zinnige hertog van Orleans was het algemeen vertrouwen allezins

waardig; zoo het Charter, reeds in de uitgave van 1814, als

palladium der vrijheid geroemd was , in deze editie althans , door

de kritiek van 1830 gezuiverd, verkreeg men een meer dan

genoegzamen waarborg. — Ééne tegenwerping evenwel. Nadat

de koning en de naaste erfgenaam beiden vrijwillig afstand

hadden gedaan, waarom het erfregt in een kind geëerbiedigd,

in den Hertog van Bordeaux? Omdat de ijzeren wet der nood-

zakelijkheid, om der omstandigheden wil, zonder geheele ter-

zijdestelling van het gcboorteregt , tevredenheid met een ten-

««a5ie«-&y-handhaving voorschreef

(*) \_La Charle, toute la Charle, rieii qiie la Charte was langen tijd het

veldgesclirei geweest.]

(**) [„Je regarde Ie gouvernement de juillet, non comnie quasi-ligilime

,

niais eomme pleinement légitime, comnie Ie gouvernement Ie plus légi-

time dans son origine, car il a été l'oeuvre de la raison pubiique et de

la nécessité." Zoo spreekt Guizot {Hist. Pari. II. 189. Zie ook I. 117, IGl,

enz.). Doch, in het meermalen (zie bijv. blz. 13 1) aangehaalde merkwaardig

artikel Philosophie de Vhidoire contemporaine door Renan, leest men: „La
résistance au coup-d'état de juillet fut, au point de vue coustitu-

tionnel, d'une parfaite légitimité. Les ordonnances portaient atteinte

au pacte fondamental de l'état.... Mais si la résistance était légitime,

jusqu'a quel point convenait-il de la pousscr? .. La lutte devait ctre unc

résistance, non une réookdion."

„De tous ccux qui cssajèreut dc donner Ia liicorie d'une situation



Ku eerst, iiu eindelijk, zou in i^'rankrijk hel loppunl van

viijlieid en geluk bereikt worden. — Dit was de belolle, ook

dont Ie malheur éfait prónisémeul d'être ea deliors des tliéories, M. Guizot

fut saus coutredit celui qui déploja Ie plus d'ingcuieuse peispicacité.

Poui' justifiei- Tacte liardi par lequel les droits de la branche ainée fureut

Iransférés a la branclie cadette , il iiivoque la nécessiié. Cctte nécessilé

était réelle, mais un tel principe impliquait de graves conséquences.

L'avaiitage de la royautc iiéréditaire est précisénieut d'écarler ces dange-

reuses conjouctures oii uu homme peut se présenter comme nécessaire et

seul capable de sauver uu pays. Si c'est par condescendance pour la révo-

lution triouiphante et par égard pour l'opinion que l'oii se croit obligé a

une dérugation aux lois foudaineutales de l'état, ue sent-on pas quel

principe de faiblesse on int.roduisait par la dans Ie régime nouveau?...

L'avénement de Louis-Philippe inaugura dans les questions de droit con-

stitutionnel Ie daugereux régime de l'a-peu-prh , déchira Ie pacte d'unité

de la nation , accoutuma les Praufais a répoudre par uu sourire super-

ficiel, quaud on leur parle de questious de principes, et enraciiia cctte

opiuiou que les chartes , les traités, les constitiitious , tous les sermeus,

en un mot, ne soiit bons a respecter que taut qu'ou n'cst pas assez fort

pour les violer." — In deze dubbelzinnigheid vau het „parceqne of quoujue

Eourbou" was reeds, zoo als Reuau het uitdrukt, voor de nieuvpe regering

eene blessure au coear.

Later (1803) schrijft Guizot: „ G'eüt été certaiuemcut uugraudbicn pour

la Prance, que sa résistance se reuferniat dans les liuiites du droit niouar.

chique," doch, voegt hij er bij, „II y a des sagesses difficiles, qu'ou u'im-

pose pas, a jour Bxe, aux nations et que la pesante maiu de Dieu, qui

dispose des événenients et des aunées , peut seule leur iuculquer." — Voor-

zeker, in de hartstogtelijkheid vau het oogeublik , was het strenge erfregt

iiiet houdbaar; misschieu was het reeds veel, dat het niet geheel ter zij

gesteld, dat het, zooveel doenlijk, nageleefd werd. Maar, wanneer Guizot

laat volgen: „Partie du tróue, une grande violation du droit avait ré-

veille et déciiainé tous les instiucts ardeuts du peuple;" wanneer hij

daaruit de afwijking van het erfregt afleidt en die op rekening vau den

koning alleen stelt, dan mag niet onopgemerkt blijven dat de geleidelijke ont-

wikkeling van het liberalisme uitliep , sedert jaren , en na den val van Viilèle,

met verhaasten tred, naar eene démocratie royale, als voorloóperes van

eene radicale republiek. Lodewijk-Pilips met Guizot heeft de taak over-

genomen waarvoor Karei X te onliaudig of te zwak was. Het Julij bewind

is insgelijks weggevaagd. Het achttienjarig uitstel eener revolutie, als in

1848, ware niet mogelijk geweest zonder de uitbarsting van 1830, zon-

der de ontsteUenis daardoor veroorzaakt, en zonder de geweldige maatre-

gelen, waardoor, dien len gevolge, de anarchieke bewegingen in Parijs,
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van lieii die, dooi' de radicalen j^evolgd en vooii}i;eslii\vd , aan

de spils der beweging hadden geslaan. Gij weel hoe de be-

lofte vervuld is. Na overvloed van vrijheidlievende betuiging,

weldra willekeur, verplettering van eiken tegenstand, een

cynisme des apostasies, tot dus ver zonder weerga. De burger-

koning, hoofd van een parlementair gouvernement, gesteund

door den burgerstand, de burgerwacht en het leger; eene

theorie van l'ordre légal et constitutionnel , ten gevolge waar-

van de Regering, ter zelfverdediging, naarmate der omstan-

digheden, deed wat ze goed vond. De fraaije terminologie

van Ie Roi-citoyen, la charte-vérité en la monarchie entourée

d'institutions républicaines was geen beletsel. Lodewijk Filips,

door wien men van de vermeende tiiannij van Karei X zou

worden bevrijd, zeide niet, maar deed, wat Rehabeam gezegd

had: «mijn vader heeft uw juk zwaar gemaakt; maar ik zal

boven uw juk nog daartoe doen ;
mijn vader heeft u met

geeselen gekastijd ; maar ik zal u met scorpioenen kastijden

;

mijn kleinste vinger zal dikker dan mijns vaders lendenen

zijn."— Hij zette de regering voort , met een veerkracht waar-

van bij zijn voorganger geen schaduw geweest was
;

hij ver-

rigtte wat een Karei X niet doen kon. Scherp en juist was het

gezegde van Berryer in 1832, toen de vergadering den koning,

wegens het dempen van den parijschen opstand, zou gaan

geluk wenschen en een ambtgenoot hem ghmlachend vroeg, ,, en

gij, wat doet gij'?" ,,ik schrijf aan Karei X dat zijne ordon-

nantiën ten uitvoer gelegd zijn" O- — Geen wonder, zoo dit

contrast van belofte en gedrag, van woord en daad, veront-

Lyon en elders, met toejuicliing vau het gros der natie, werden gestuit.

Voorts houde men, als de liberalen tegen Karei X zoo fel zijn, steeds

in het oog (blz. 3S5) dat de staatsgreep-politiek, volgens het vrijzinnig

staatsregt (met de volkssouvereiniteit tot grondslag en het algemeeue

welzijn tot rigtsnoer) niet exceptioneel, maar normaal is.]

') „ J'écris a Charles X qiic ses ordonnances soiit cxccutées."



wiuiidiyiiii; verweklc, die zich openbiiuide iii lelkens ver-

nieuwden loelcij; lot omverwerping- van het bewind en lol

vermoording van een koning , aan wien men een trouweloos

smooren van vrijheid en vrijheidszin verweet.

Bilhjk is de al'srhuw tegen opstand en moord. Bilhjk door-

gaans, maar niet ahijd. Onhilhjk, wanneer men zelf het be-

wind voert, krachlens een beginsel, dat opstand tol de heiligste

der pligten en neervellen van den dwingeland, dal is, van

elke overheid die zich niet onder het volksbelieven buigt,

tol de roemrijkste zelIbpofTering maakt. Wanneer wij de Re-

publikeinen, na 1830, met hcldhaltigheid den dood zien te

gemoet gaan (om eene theorie, toen verloochend door hen

die vroeger ze verkondigd hadden, als voorwaarde der vol-

making van de menschheid) dan is niet tegen hen vooral de

verontwaardiging gerigl. Onvergetelijk is mij hoe ik Ie moede

geweest ben, in 1830 te Parijs, in de vergaderzaal der

Pairs, bijkans naast Alibaud ; toen hij zich, als martelaar

der vrijheid, als geestverwant van llarmodius en Arislogiton,

tegen regters beroemde, waarvan de meeslen, nog kort ge-

leden, als opposanten, de begrippen vergood hadden, voor

wier naleving zij gereed waren over den, bij ieder die hem

gekend had , geliefden jongeling liet doodvonnis te vellen.

Laat ons de dweepzucht die hem en anderen bezield heeft,

niet aan de leerlingen alleen, maar ook aan de leeraars,

en vooral aan de leerstellingen wijten, en ons niet verwon-

deren , indien , door zoo verregaande schennis van beginselen

die men geprezen, van beloften die men gedaan, van regten

die men, vrijwillig en met schijnbare geestdrift, erkend had,

de verbolgenheid van argelooze en misleide discipelen ge-

wekt werd.

Doch was er inderdaad, in de handelingen vanLodewijk-Filips

en van zijne raadslieden, een zamenweefsel van kwade trouw?

zou hij willekeurig gezag begeerd hebben? zou Guizol of zou



Tliiers geen ander doel dim een overdievi.'n hevOüne<ilin^ van

den middenstand en de opperniagt van liaar vorst eüjken ste-

delionder hebben geliad? is er dan, in hnn lil)eralen ophel',

misschien bedriegerij, schijnlieihgheid , enkel begeerte naar

lioogc staatsbetrekking? Ik ben van het tegendeel overtuigd. Zij

-doden wal, naar de behoefte van het oogcnblik, te doen viel;

somwijlen althans, met weêrzin. Hel ministerie Laiitte had de

grenzen eener volslagen verwarring bereikt, eer door Casimir-

Périer de staatkunde van bedwang en afschrik ingewijd werd.

Verplaatsen we ons in Augustus '1830. p]én mogt hel denk-

beeld van allen geweest zijn ; deze pensee werd door een

gansclien nasleep van anière-pensées gevolgd. Twee hoofd-

partijen stonden tegen elkaar. De strijd begon. Aan den

oenen kant begeerte en eisch, aan den anderen kant vrees

en weigering om voorwaarts te gaan. Uit angst voor al wat

ultra-liberaal en jacobijnsch was of scheen, nam hel bewind,

met gretigheid , elk middel ter levensverlenging te baat.

Gelijk Napoleon, zoo waren de raadslieden van Lodcwijk-

Filips en hij zelf van oordeel dat de tijd om vrijheid te

verleencn niet daar was ; dat de weg naar vrijheid eerst door

willekeur zou worden gebaand. En was dit oordeel onjuist?

of behoorden zij misschien aanmoediging te verleencn aan

den dollen overmoed, die het gepeupel opruide, en die de

fransche natie legen het vredelievend Europa in hel harnas

zoude hebben gejaagd? was het raadzaam halve maatregelen

te nemen , waardoor men mei gewisheid ten ondergang geleid

werd, of behoorde men onverwijld bedacht Ie zijn op een tegen-

stand, evenredig aan de forschheid van den aanval? De onmis-

baarheid eener onverbiddelijke politiek alleen verklaart hoe eene

op zich zelf laakbare palinodie weerklank en bijval in de

gemoederen vond. liet was, omdat in de overtuiging van het

bewind door velen gedeeld werd; omdat de gezeten burger,

die geen smaak in volledige gelijkheid van rcgten of in ge-
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meenscliap van goederen liad, tol hel nionopolizeren der om-

wenteling, door kieswetten en soortgelijke grepen van gou-

vernemenlale kunst, genegen en bereid was Het was ook omdat

Lodewijk Filips, al ware hij van de niet gewone talenten, die

hem ten deel zijn gevallen (*), verstoken geweest, als natum'lijke

beschermer tegen anarchie, onberekenbare kracht zou gehad

hebben. Het was vooral, omdat het geloof aan de onbedrie-

gelijkheid der theorie verdween, omdat het vermoeden van

de onuitvoerlijkheid der theorie veld won ; omdat aldus

() [Lang heeft Lodewijk-Filips uituemeud gemanoeuvreerd. — „Ware

nicht den IVanzöseu das Glück geworden , das regierungsklugste Haupt

Europa's zum Könige zu bekomnien, so möchte man sehen wohin dort die

parlamentarische Regieruug führen würde. Es hat aber dieser König dort die

enorme Aufgabe , nicht blosz zu regieren trotz des Widerstandes, son-

dcrn auch noch den Schein zu behaupten als regiere er nicht. Dessen-

ungeachtct hat der König einen Willen und eineu machtigen Willen.

Das beruht aber nicht auf der Konstitution , sondern es beruht (auszer

der bekannten konstitutiouellen Mitteln) auf der Persönlichkeit desKöuigs,

auf der Ungeschlosseiiheit der Parteien und Koterien , und vor Allem auf

der Furcht vor neuen Erschütlerungen , dem jetzigen Grundmotiv der be-

güterteu Bevölkerung, Stahl, III. 383. — De reden waarom dit alles niet

gebaat heeft, laat zich niet korter of beter uitdrukken dan in het ééne

woord t. a. pl. „ Der König steht mit seiner ganzen Verfassung auf deni

Krater der Volks-souverünitat." Eene zeer onveilige standplaats!

Ook de verdiensten der raadslieden van den koning moeten niet klein

worden geacht. Zie Grondwetherz. en Eetisgez. blz. 216. vgg. — Renaa

schrijft: „Disons Ie bien haut, pour ue pas être injuste envers uu roi

auguste, une familie accomplie, des hommes éminens, cc gouvernement

a douné a la Frauce les dixhuit meilleures années que notre pajs et peut-

être l'humanité ait jamais traversées."

Gunstig is het oordeel, insgelijks van Stahl, over de dodrinaires. „ Die ge-

wöhnliehe Beschuldigung, dasz sie eine unhaltbare richtige Mitte behauptoi

ist unbegründet. Die Doctrin hat ein geschichtliches Element aufgenommen

das der übrigen Fractionen des neuen Frankreichs fremd is. Sie ist eine

grosze Berichtigung falscher Meinungen, ein groszer Fortschritt zur wahren

Erkenntnisz. Aber die tiefere sittliche und volleuds die religiöse Grund-

lage der Staatsverfassung gevviihrt auch sie nicht, wenigstens nicht iu

wissenschaftlicher Begiündung." I. 257. vgg. (Ook reeds in de tweede

uitgaaf, 18'17). — Vergelijk Grondwcllier:. ai. Eeiixr/ez. p. '214.]
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menigeen inel iiapuleoiilisclien vveèrziii legen al wal den schijn

van ideologie had, vervuld werd. Handhaver voorlaan van de

tot stand gekomen teilen en van de bestaande orde van zaken

,

hoedanig ook, verviel de woelzieke liberaal in moedeiooze

berusting.

Meent iemand dat Frankrijk zich, na de schokken van 1830

en volgende jaren , in bloeijenden en veelbelovenden of althans

dragelijken toestand bevindt, hij gelieve dan in het oog te houden

dal uitwendige welvaart tegen den prijs van regten en vrijheden

al Ie duur betaald wordt. Zijl ge even als ik, van oordeel

dal er, minder dan Ie voren, reden van beklag is^ bedenkt

dal zachtmoedigheid met lijdelijkheid in verband is. liet juk

kan verligt worden , waar moed en kracht is gebroken en

men aan buigen en bukken gewend is. Lel op een slaats-

inrigting, waar het kiesregt de Natie onder eene niet zeer

talrijke geld-aristocralie brengt^); vergelijk dit met den eisch

der vrijzinnige theorie en met het radicalisme van Rousseau.

Vergeet vooral niet een eigenaardig soort van regeringsmiddclen,

als bijv. de Seplember-wetlen en de reeks der forten die Pai ijs

omcingelt. Lel ook op de wetgevende vergadering, die, zoodra

ernstig gevaar zich voordoet, ter afwering van het gevaar,

tol alles, ook op leactionairen trant, volkomen bereid is (*).

') „Nach das Walilgesetz vom 19 April 1831 giebt es in Fraukrcich

etwa 174.000 Wahler, d. ii. der 189""^ Tlieil des souverainen Volkes iiat

das Recht die Represeut anten diescs souverainen Volkes zu ernenueu , und

von den übrigen dreiszig Millionen desselbeu ist nicht wciter die Rede."

Berl. polil. Wuchetihlalt , 1836.

(*) [Guizot roemt zeer de betrekkelijke zachtheid van de regering, sedert

1830. „Le gouvernement a pratiqué la politique de la résistance avec les

seulcs armes de la liberté, sans recourir a auciiue lol d'exception, a

aucune violeuce, a aucun silence, vivant saus cesse en face de la pu-

blicité, de la discussion, de la responsabilité, et respectant, au milieu du

combat, tous les droits , toutcs les libcrtós de tous ses enneniis." Trok

générations, p. IX. Evenwel zie ik niet dat er, )ia zooveel meer dau vóór

1830, nauwgezetheid betoond is. L'élal de aièyc cn , ondanks de fnteslcilijkc



l)c loesland van Frankrijk is nn, in 1840, dragelijk;

waarom? dewijl men zich niet langer over verloochening

ergert van wat vroeger hoog gewaardeerd werd; dewijl men

rust meer dan viijheid bemint; dewijl men vrede, ook ten

koste van het regt, lief heeft; dewijl men de vrijheid, ten

lange leste voor een woord zonder beteekenis houdt. Wat is

waarheid? wat is vrijheid? Ziedaar de laatste vrucht van het

liberalisme, dat de mensch, na de vrijheid verloren te heb-

ben, zelfs geen liefde lot de vrijheid, zelfs geen geloof aan

de vrijheid behoudt (*)!

apologie {Mém. III. p. 310 svv.), de september-wetten, deze en dergelijke maat-

regelen, wier noodzakelijklieid ik niet durf betwisten, waren van tamelijk

forsclieu aard. — Merkwaardig is ook wat Renan omtrent het verbod van

associatie herinnert. „Plus frappés de l'abus que du droit, les hommes

pratiques, dans leurs acces d'ardent égoisme, réclamaient des mesures

répressives contre ce qui les effra^ait. Deux mois après la révolution de

juiliet, on déclara parfaitement en vigueur les deux articles 291 et 294

du code pénal ... Je ne peuSe pas qu'aucune nation de l'antiqnité ni du

moyeu-age ait jamais connu une loi aussi tyrannique. Cet article-la, ap-

pliqué durant un denii-siècle , suffirait pour éteindre dans une société

teute initiative iutellcctuelle ou religieuse." T. a. pl.]

(*) [Guizot heeft, vóór en na 1848, met het oog op het in 1830

gebeurde, veel schoons gezegd over dc revolutie van 1688, Ie gouver-

nement parlementaire en wat dies meer zij. Maar dit alles is bijzaak. De

sleutel der geschiedenis, ook van dit aciittienjarig tijdvak, ligt in den

voortdurenden strijd teyen de Revolutie. Voor Guizot c. s.
,

gelijk voor

iedereen, was het ondoenlijk op den duur den gang der theoretische

ontwikkeling te stuiten, waaraan de schok van 1830 een nieuwe veer-

kracht bijgezet had. Résistance was de zinspreuk in het kort begrip der

politiek. Alleen in den schrik der Julij-dagen, in de vrees voor anarchie,

lag de verdragelijkheid van reactionair bedwang. Vrees voor erger is, in

1830 en daarna, de eigenlijke steun van den waggelenden zetel geweest.

Wanneer de laatste dam tegen de anarcliie ernstig bedreigd werd, snelden

zelfs de meeste vijanden ter hulp; in schijnbare zwakte lag wezenlijke

kracht, maar eene kracht enkel aan dc omstandigheden ontleend. Daarom

kon en moest de Julij regering wortel schieten
,

zoolang bijkans iedereen

haar val te gcmoet zag; daarentegen in een oogwenk bezwijken, toen



De Ilevolutionaircn, vooral zij wier locstand van privaat

eigendom cn individuclcn luister, geen oorzaak van twijfel-

moedig beklag geeft, troosten zich met een onwankelbaar

bijkans iederecu, zoo slechts de koning gespaard wierd, op haar besten-

digheid gerust was. •

'In 1836 reeds schreef Tocqueville: „La nation a été horriblement tour-

mentée , elle jouit avec délices du repos qui lui est enfin donné; mais

rcxpérience de tous les temps nous fait counaitre que ce repos incme

peut devenir funeste a ceux qui la gouvernent. A mesure que la fatigue

des dernières aunées cessera de se faire sentir, on verra les passions po-

litiques renaïtre: et si, pendant Ie temps oü il est fort, Ie gouvernement

n'a pas redoublé de prudence et ménagé avec grand soin toutes les sus-

ceptibilités de la nation , on sera tout surpris de voir qucl orage se sou-

lévera tout-a coup contre lui." VII. 148. — Treffend is ook de wenk van

Royer-Collard iu 1837. „Ni l'ordre social, ni Ie gouvernement ne sont

assis. Tout s'écroulcrait au premier choc. II est vrai qu'on ne voit pas

daus les natures aetuelles de naain eapable de Timprimer. Mais il n'est

pas toujours besoin de marteau contre des édiflees mal construits, un coup

de vent peut suffire." t.a. p. 158. „ Een windvlaag ! zoo was het. "Want ziet,

Eén nacht, één uur, één oogenblik, één schot. Gevallen is de slag, ge-

worpen is het lot!" De stam der Orléans is weggevaagd, „En, bij het

siddren van den grond , Een franscli gemeenebest op nieuw aan de aard

verkond
!

" — Ten gevolge van een verboden gastmaal. „ Un misérable en-

fantillage, un diner qu'il aurait dü être permis de faire a la seule con-

dition de ue pas gêner la voie publique suffit pour anéautir Ie fruit de

tant de uobles travaux, et pour ouvrir un abime dont nous sommes loin

encore d'avoir entrevu la profondeur." Renan.

Zeer mogelijk is het dat Guizot te zeer op het pays légal gelet,

te uitsluitenderwijs den middenstand heeft begunstigd. Hij zelf heeft het

herhaaldelijk ontkend. Tocqueville heeft het beweerd. Vóór 1848; zie

bijv. het opstel de la classe moyeniie et du peuple; IX. p. 514 vgg. Na
1848. „Tous les droits, lont Ie pouvoir, toute l'influence, tous les hon-

neurs, la vie politique tout-eutière était renfermée daus Ie sein d'uue

classe extrêraement étroite; et au-dessous rien. Eh bien, voila ce qui me

faisait croire en janvier 1848 que la révolutiou était a uos portes." T. a. p.

p. 548. — Ook Thorbecke zoekt de oorzaak van den Eebruarij-storm iu

het al te beperkte kiesregt. „Guizot had Frankrijk in handen, zoo hij de

magt waartegen hij het koningschap verdedigde had weten te leiden.

Maar orde was in zijn zin wederstand tegen, niet regeling van de vrijheid.

Dat de frausclie vertegenwoordiging op breeder grondslag moest worden

gevestigd
, daarvoor is geen ander bewijs noodig dan dat het franseiie



vcrii'omven op de loekomsf. Tliicrs, die iiiel onder de mis-

declden behoort , hcefl' een taai geduld , en sluit zijne Ge-

schiedenis der Omwenteling- met de uitspraak: „la liberlé n'est

gouvernement, uit de verstandigste hoofden en meest geoefende talenten

zamengesteld , van de nationale stemming geiieel onicundig was. Het lot

van Guizot is een treffend voorbeeld dat liet gevaar, hetwelk men van

verandering vreest, soms juist in het niet veranderen ligt. Hij heeft het

tijdstip gemist, om de kern der natie, die tusscheu hem en de Jlepubliek

stond, door uitbreiding van het staats-burgerschap naar voren te brengen."

(Historische Schetsen, blz. 169). Ik betwijfel de juistheid dezer uitspraak.

Het is zeer mogelijk dat Guizot wèl zou hebben gedaan door, in 1847 of

vroeger, het, initiatief te nemen, en dat, door zoodanig regeringsbeleid,

liet gezag zich nog eenigen tijd zou hebben gehandhaafd. Maar men make

ook hier onderscheid tussciien aanleiding en oorzaak. Uitstel is geen af-

stel. Het voortduren van onderaardsche gisting maakt een uitbarsting

onvermijdelijk. Niet deze of gene wijziging van den regeringsvorm, maar

verwezenlijking, zooveel doenlijk, der theoriën van 1789 was, sedert lang,

wederom het oogmerk. Dit „zooveel doenlijk" verkreeg ruimer omvang,

naarmate schijnbaar het gevaar van onrust en ommekeer week. — Ook ligt

geenszins, in de revolutie van 1848, het bewijs dat de regering met de

nationale stemming onbekend was. Nooit was er treffender voorbeeld dat

eene centralisatie, waarvan de draden zich vereenigen in eene lioofdstad

als Parijs, de omverwerping van een gouvernement mogelijk maakt, bij

verrassing. Ook tegen wil en dank der natie. Al is het dat zij , na de

tot stand gekomen ommekeer, ten einde regeringloosheid te ontgaan, zich

ter verdediging van de orde (dat is, van Ie gouvernement existanf) met

de veerkracht van gedwongen noodweer, bereid toont. „De la ce type fatal

sorti de nos révolutions, l'homme d'ordre, comme on 1'appelle, pret a

tout subir, même ce qu'il déteste. Dans un état de faiblesse et de

corruption une minorité décidée suffit pour renverser Ie pouvoir ctabli.

Le lendemain de ces sortes de surprises
,

l'esprit conservateur est en

qnelque sorte leur complice; ear, se laissant égarer par un faux ealcul

et ne se piquant pas de clievalerie , il trouve plutót son compte a les

acceptcr qu'a les conibat(re. Ainsi, en voulant le repos ^ tout prix, il

perd justenient ce qu'il voulait acquérir par le saerifice de son honneur

et de sa fierté." Rcnan. — De onstuimigheid der nationale reactie bewees

dat het Februarij bedrijf geen nationale revolutie was.

Daarbij vcrgete men niet dat vóór 1848 welligt de minste concessie,

als steunpunt ter verkrijging van meer cn altijd meer, zou misbruikt zijn. Hoe

dan ! zegt men. Daarna heeft, zelfs le vote unicersel, ter bevestiging van de orde

gediend. Voorzeker daarna; doch gelief te letten op hetgeen tusschentijds



pas vonuc, cllc viondia." Thans, Ivviritig jaien laler, lieert

hij voorzeker tol het afleggen van dezelfde hartsterkende be-

lofte den moed. Geen geschikter liedeken is er voor het in

slaap wiegen der bedrogene Menschheid. Doch wij, mijne

vrienden! wicn het, niet om insluimeren, maar om ontwaken

te doen is, veroorloven ons te vermoeden dat de vrijheid,

aldus, nooit komt. Nooit, zonder afzwering van hel revolutie-

beginsel en terugkeering lol het Evangehe. — Merkwaardig is

het getuigenis van Guizot in 1836 : „Les efTorts de notre époque

ont essuyé beaucoup de mécomptes: les espérances étaienl im-

menses, démésurces; elles ont été loin de se réaliser compléte-

ment; on na pas oblenu pour Ie genre humain lout Ie bonheur

qu'on s'élail promis. Alors je ne sais quel découragement,

quelle froideur s'est emparé des coeurs. Après de grands

travaux el de grands résullals pour raméhoration du sort

de rhumanité, il semble aujourd'hui qu'on n'a rien ac-

compli, qu'on n'espère plus rien. Gel amour de l'humanilé,

qui a tant honoré notre époque, a fait place a une timidilé

glacée; plus de dévouement, plus d'espérance, plus d'am-

bilion pour cette grande et sainte cause. Ne croyez pas que

pareil découragement alteigne jamais la charité chrétienne,

cel amour qui s'adresse a l'ame de l'homme et a sa deslinée

élernelle, plutól qu'a sa condition sur la terre. La les pré-

tentions , bien que plus haules , sont moins vastes et moins

orgueilleuses ; une ame réformée , sauvée , suffit pour combler

l'espérance et soulenir Ie courage du Ghrélien. C'esl a ce

geschied is; op de Februarij-dageu, op den junij-burgei'krijg iu de hoofd-

stad
,
op de bloedige staatsgreep van 2 Dcc. cwm annexis. Misbruik , zelfs

der meest losbandige vrijheid, is niet te vreezen, wanneer al wat bij rust

en orde belang lieeft, in de bevestiging van het gezag, hoedanig ook,

het eenige middel van behoud ziet. Dan is de vrijheid even daardoor aan

band. Dan is het algenieene stemregt bij uitnemendheid gomernementaal.

„ Le vote universel fonctionne admirablement dans un cercle de fer."

Vrijiieid.in de revoiutie lepr geworteld, is voor geen andere regeling vatbaar.]
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foyer ([ue (.loivent veiiii' se récliauH'ei' de nos joiii's les coeurs

altiédis. C'est ü Fespiit religiciix qu'il sera doniié de rallumer

Ie flambeau de l'amour des hommes, de diriger de nouveau,

vers Ie bien de riiumanité, des efforts ardents et dévoués,

de ranimer enliu parmi nous cettc confiance, cette soif, cellc

espérance d'amélioralions qui sont la vie du genre humain.

Service immense que nolre temps appelle et que l'esprit reli-

gieux peut seul lui rendrc"

Alleen uil herleving van christelijke liefde en evangelischen

zin kan tegen het ongeloof genoegzame kracht worden ont-

leend. Door het geloof in den Zoon des levendigen Gods

alleen, is cfe Revolutie verwinbaar (*).

') Biscouris da 2S Avril 1836 a la Socicté Bihlique Protestante de Paris.

[Later heeft Guizot zelf erkend dat in de antichristelijke wanbegrippen de

oorzaak ook zijner eigen teleurstellingen ligt. Onder de vele merkwaardige

plaatsen zie bijv. Mc'm.YÏ. 345—351 en 359 sv. — Dit o. a. „ Nous avons véeu

et agi, de 1840 a 1848, en présence et sous Ie feu de plusieurs fausses

idees. Couteinporaiues de notre grande révolution, uées dans son berceau

ou de son soufflé, ces idéés qu'il s'agissait de combattre étaient encore,

dans la plupart des esprits
,
implicitement admises et liées a sa cause." —

Elders: „Nous nous sommes laissés endormir par les apparences de l'ordre.

II peut arriver que l'ordre règne a la surface de la société et qu'en mênie

temps les idees corruptrices, les sentimens pervers se répaudent au fond,"

De nos 7nécomptes et de nos espérances (1855).]

(*) [De ideëu waariu het wegslepende der filosofie lag, waren van

cbristelijken oorsprong; heilzaam, in zoo ver ze aan het Evangelie waren

ontleend, verderfelijk, omdat ze daaraan werden ontscheurd." Hierboven

biz. 172.— Ook in Frankrijk wordt dit, gelijk door Guizot, bij toeneming

door mannen van naam en invloed erkend. In de beschouwing van het

modelcijfer 1789 is, dien overeenkomstig
,
wijziging en ommekeer merkbaar.

Bijv. St. Marc-Girardin schrijft: „Ces grandes maximes de justice,

d'cgalité, de liberté, que la société franjaise avait apprises dans l'école

chrétienne , elle voulait les rapprendre dans l'école philosophiquc. Mais je

ne peux pas ne point rcgretter qu'il ait toujours manqué a l'esprit du 18"

siècle, a l'esprit de 89, la vertu qui vivifie et consolide les grandes doc-

trines, c. a. d. la foi rcligicusc, cctte vertu, et, <a vraiment parler, celte

force que lui eussent donnéc ou les protestants ou les janséuisles, ou



l<\'iu''l()ii , o( (iiic n'a pu lui [ciulic lu dóisme i'^lofiuciil fl i)i'('s(iwc fliiclicii

ilc J. J. Uüiissuau."

„ cliri'l ieii." In dit /j/J/m clii isfclijko, in dit. H-hijiilnifir clirislc-

lijkc, ligt het bij uitiieineiuliicid aidkhristdijkc. der rovoliilioiiairo (iio/.olif,

der moderne rigting. In dc Vcrxchcidcithalen van Slmihrcijl eii PolilicL-

(1850) heb ik eonige treilende wenken desaang:uandc niedegedceld van

den, door geleerdiieid
,

sclicrpzinnigiieid cn zaclitnioeiligo wijsheid, ver-

maarden bcrlijnseiieu hooglccraar Ncander; in eene voorrede ter aanbeve-

ling van een der merkwaardigste geschrifteu van A'inet {Du üocialUma

considcrc dam son pri/icipe). — Daar leest men o. a. dit:

„Freilich das Christentiium bat, diirch die Sebuld Derer, die sich zn

dcmselben bekennen, ohne dasz es in ihnen wahrhai't Fleisch und Blut ge-

worden, lange nicht genug gethau. Was nuu auf walire und gesunde Weise

aus dcm Cliristeuthum hiitte hervorgchen sollen, trilt als Karikatur (jegen

das Chrisfenthm auf. Was im Zusamiiienhange mit deni Christentiium

weltaufbaueude und welterhaltendc Macht ist, wird, von der VVurzel dcs-

selbeu losgctreuut, im Kricg mit allem Bcstehenden, aller gesunden ge-

schielitlichcn Eutwicklung, allem frischen cigenthiinilichcn Leben auftre-

tcnd, nur eim Wacht wilder Zerst'uriing
,

welche, wenu sic nicht durch

die höhere Gewalt des Christenthums zuriickgehalten und überwunden wird

,

die europiiische MenscLheit zur Barharei zurückführt. Wir können die

drobende Gefahr nicht für grosz genug halten, wir steheu am Rande des

Abgrundes, in den jeue finstere Gewalt, die wir bezeicbnet haben, Alles

bincinzureiszcn droht." — Neander voegt er de vermaning bij : „Est is für

Jaden Zeit , sich zu besinnen , Busze zu thua , und in dem Kampf , auf

ciue feste und entschiedene Weise, Partbei zu nehmen. Alles daran zu

setzen." Want, schrijft hij: „Es bereitet sich die gröszte Schlacht vor,

die je in den Jahrbücbern der Geschichte verzeichnet worden. Niederlage

oder Sieg bestimmt den ferneren Gang der Weltgeschichte."

Over deze quasi chrisleUjke-antichristelijkheid , over dit ongeloof, dat hij

idlneme.ndheid christelijk verlangt te heeten , over dit kenmerk der moderne

wijsheid, in haar pantheïstische evangelie-bestrijding, vergelij k o. a. G^ro?/;f/-

welherz. en Eensgez. blz. 155, vgg. en Ter Nagcd. v. Stahl, biz. 105, vgg.

2(i



XV.

BESLUIT.

Ti'ii besluite, enkele gedaelileu ovei' I. li(>l Vullierenrcgl

,

'i. (Ie tcekencii des tijds, 3. hel Vadeiiand In hel reuolulie-

lljdpcrk, 'k. eigen roeping en pligt.

1. Hel Yolhercnrcijt. — Vraagt gij naar de Iheorie, gelijk

ze van lieverlede veld won? Zij is op dezelfde grondbegin-

selen als bet revolutionaire slaatsregt gebouwd.

Ziet bier bet kort begrip dezer diplomatieke wijsbcid , waar-

mee wc van Grotius en van Puflendorf en van den ganscben

omslag der foUanten en quartynen van vroeger publicisten ons

kunnen ontslaan. — Wat de volkssouvereinileit voor een land

is, dat is, voor de wereld, de souvereiniteit der menscbheid.

Ook op dit uitgestrekter gebied bestaal , tegen den algemeenen

wil, geen liciligbeid van tiactalen of van verkregen regt. liet

welzijn van Europa of bet beil der wereld is de eenige toetssteen.

En vermits nu de mecning ook over dit algemeenc welzijn, over

dit saliit public in cosmopolitiscben omvang, verscbill; vermits

ook deze algemeene wil geen voor onfeilbaar erkenden woord-

voerdei' beeft, lost zicli ook bier de wil van allen in de

willekeur van sommigen op; in bet goedvinden van ben die

de overmagt bebben. Bij verscbil van gevoelens beeft altijd

ééne meening gcrcedelijk de voorkeui'; namelijk die welke

bet meest overeenkomt, of met de eigen Ibeorie, of mei
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licl belaiii;' van lien, wier kcaclil van ovci rcdinj; op hel

zwaard, op het geschut, op hel droit canon, rusl.

Vraagt gij naar de praktijk? Zij is in het gedrag van Frank-

rijk en van de overige Mogendheden zigtbaar.

Van Frankrijk. — Let op al wat tot aan den val van het

Keizerrijk, dat is, zoolang Frankrijk eene volkomen supre-

matie had, geschied is. Uit het revolutionaire standpunt be-

zien, wordt regtmatig en prijzenswaard, en de toon en houding

der conventie, èn het verbond der volken tegen de vorsten,

èn het verspreiden van het vuur der vrijheid, èn het in be-

scherming nemen van revolutionaire bewegingen in alle landen

,

én het streven naar verbroedering der wereld, onder protectoraat

van het l'ransche volk. Ook de handelwijs van Napoleon kwam

met den eisch der theorie overeen. De geheele wereld immers

had bij later ontwikkeling van de Revolutie
,
belang ; ter voor-

bereiding strekte de onderwerping der partijen aan het na-

poleontisch bewind. Om die soort van eendragt te verkrijgen

en te behouden, was oorlog, zegepraal, verovering onmis-

baar ; dit stelsel , eenmaal aangenomen , was voor beper-

king niet vatbaar, zoolang, om dezelfde reden, dezelfde be-

hoefte bestond ').

De werking der revolutionaire leerstellingen is evenzeer

kenbaar in het gedrag der overige Mogendheden. Tot 4813

(met uitzondering van Engeland) was het voorzeker niet anti-

revolutionair.

Ik wijs u op het tijdperk der voorbereiding. — Reeds hiei'

ontmoeten wij de staatkunde, welke, door convenientie en

zucht om zich te arrondisséren geleid, tegen spelen met

tractaten geen bezwaar heeft Van toen af dagteekent het

roofverbond , waardoor Polen verscheurd werd , en de ver-

') Hierboven, blz. .375, vgs ^) IhuMoek
, \ .")S7, öOö.
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rii(l('rlijk(- lioiidiiii; legen liet otlonuinnischc rijk, waarbij

uitbreiding , minder van het Evangelie dan van aangrenzende

stillen, bedoeld werd. De warme vrienden der fransche sofisten

waren ijverige voorstanders en aanleggers dezer diplomatieke

sclielnistukk(!ii ; Catliarina II , Jozef II , Frederik II ; de laatste

te praktisch om zich niet achter vroegere beginsels en vormen

te verschansen, zoodra hij ondervond of voorzag dat de regten

of belangen van Pruissen of van het Duitsche rijk, in gevaar

werden gebragt.

Ontwikkeling. — De vreeselijkheid der revolutie is door

de Mogendheden bevorderd , niet uit overmaat , maar uit gemis

aan anti-revolutionaire politiek. Waarom zijn de ontwerpen

en pogingen der vorsten en staalsUeden verijdeld? omdat zij

zelf met de vrijheidsleer ingenomen waren ; omdat zij de

revolutie, in oorsprong en wezen, goedgekeurd, enkel in de

gevolgen en in hetgeen men buitensporigheden noemde , hebben

tegengewerkt; omdat zij in het revolutionair bewind, niet

eene opgeworpen magt, maar Frankrijk, niet eene misdadige

factie, maar een ivettigen staat gezien hebben (*). Al het

overige was gevolg dezer opvatting. Het was niet vreemd

meer dat men vertegenwoordigers en voorstanders van den

(*) [Zie hierboven, blz. 297. vg. en Handboek, § 750, 803. — Treffend

zijn, ter aanwijzing van de verderfelijkheid der europésche politiek tegen-

over de Revolutie, de gescliriften van Burke, o. a. zijne Letters on a

regicide Peace (1796); vooral de derde: On the genius and character of the

French Revolution, as it regards other Nations. — Daar leest men : „ My
ideas and my principles led me, in tbis contest, to encounter France,

not as a state, but as a faction. ... The faction is not local or territo-

rial. It is a general evil . . . . In the distinctness of their views, the Ja-

cobins are our superiors. They saw that in its spirit, and for its objects,

it was a civil war, aud as such tiiey piirsucd it. It is a war bctween the

partisans of the antient, civil, moral, and political order of Europe agaiust

a sect of fauaücal and amhilioas al/ieists, it is a sect aiming at universai

empire and l)cgiMniiig with the conq/icst of France." — Dezelfde besehou-

wiiig bij v. Gentz cu Mallet du Pan. Zie ook Thorbecke: Ooer de veran-
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hisloristlicii sUuil , ilal iiicii slaclilollrrs v;m uiirryl (üi j>(!\vold,

voor oprocrliri<^on ol' bekrompen aanhangers (!ener vvegwer-

pelijke staalsinrigling hield; dat de deerniswaardige loesland

van Lodevvijk XYI zaak eidicl van persoonlijk belang ol" mo-

narchalen vorm werd; dal elke tnsseheid<onist de gcdaanU;

van oorlog tegen Frankrijk verkreeg. Van daar het steunen

,

niet op de onveranderlijkheid der beginsels, maar op de

wisselbaarheid der omstandigheden; de wensch naar trinmC

der minst hevige, en even daardoor zwakste, revolutionaire

partij ; het gebrek aan eenheid en veerkracht uit miskenning

der natuur en der uitgestrektheid van het gevaar; het

ontaarden van een krijg, waar belangeloosheid voorwaarde

van triumf was, in baatzuchtige speculatie ter vergrooting van

eigen gebied (*); de ontrouw en het verraad aan de fransche

royalisten, zoo dikwerf hun bondgenootschap nadeelig of nut-

teloos scheen ; een gruwel die in de vereeniging der Franschen ,

door landsgevaar en nationaal belang, regtmatige straf vond.

"Van daar de flaauwe, matte, kleingeestige, laaghartige diplo-

matie, wier vrucht en welverdiende straf in het aanblazen

van den revolutie-gloed en in het ondergaan ecner reeks

van nederlagen bestaan heeft (**).

Niet beter was de Reactie. — De onderwerping van half-

dering van het algemeen staienstehel van Europa (Leiden 1831). „ Dc revo-

lutiegeest bleef o(ik in de Diplomatie zicli zelveii getrouw IJij is de

onverzoenlijke vijand van burger- en volkeustaat." lilz. xi].

(*) [„It would answer uo great purposc to enter into tiie particniar

errors of the war. The whole was bid one error." Burke. — Al wat profijtelijk

scheen, was welkom. „There could be no tie of honor , in a society for

pillage. The partition of Polaud olfered an object of xiioil in whicli the

parties niight agree."]

(**) [„A sure destruction inipends over thosc infatuated princes who

,

in the conflict witli this new and unheard of power
,
procced as if thcy

werc engaged in a war that bore a rcsscmbhinec to tlicir formcr con-

tcsts." Burke.]



luuopn aan Iransrh geweld is grootcntlcels aan dezelfde wan-

begrippen Ie wijlen. De schrandere mannen door wie Groot-

Britlannië bestierd werd, begrepen dat de gekroonde Jacobijn

tot onophoudelijken krijg verpligt en gezind was (*). Elders vleide

men zich dat bij de revolulie-lemmcr was, met wien men

zicli, door secularisatie en inlijving, over de verdeebng van

Europa in groote arrondissementen, zou kunnen verstaan.

Geen wonder dat Napoleon aldus, representant der omwen-

teling, van bescbermer en scbeidsregter, spoedig verdrukker

en opperheer werd. Coalitiën van den beginne af, ja! dit is

zoo; doch wien is de treurige historie dezer kortstondige

vereenigingcn onbekend? de lijdelijkheid van elk, zoo lang bet

regt van anderen, niet het zijne aangerand werd; het gretig

medewerken, waar men kans zag, al was het door zamen-

spanning met de revolutionaire vrienden, op een deel van

onregtvaardigen buit ; het heulen van Oostenrijk met Bonaparte

,

toen het België losliet en Holland prijs gaf, zich verblijdde in

de vernietiging van Venetië, om te berusten in de slooping

van het duitschc Rijk, en, voor de schandelijkheid van zoo veel

onregt, in de smakelijkheid van den toegeworpen brok schade-

loosstelling vond ; de loosheid en baatzucht en lafhartigheid van

Pruissen; de dienstvaardigheid van duitsche vorsten, satrapen

van den geweldenaar, te buigzamer voor den tiran, om, door

(*) [„ lu 1799 en vroeger begreep ook Pitt , wat Burke, reeds iii 1790,

voorspeld liad; de verderfelijkheid van het jacobinisme, onder eiken staats-

vorm : „ We are not in arms against the opinions of the closet , nor the

speculations of the school. We are at arms with armed opinions." June

1799. „How did one discover that the jacobinum has all vanished and

disappeared, because it has all been centered and coiidensed into one

man, who was reared and nursed in its bosom, whose celebrity was

gained under its anspices, who was at onee the cliild and the champion

of all its atrocities and horrors ? Our secui'ity in negotiation is to be

this Buonaparte .... Jaeobinism is allowed formerly to have existed , because

the power was divided. Now it is single, and it no longcr lives. This

discovery is ncw." Febr. 1800.]
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zijr)(' iiiiiisl , ()|) liiiii lu'iirl lir;iiiii(!ii Ie zijii van Iniii cii^cii volk.

Er kon ^ceii (limrzamo coalilic zijn, zoolan<' nirnigecn, door zich

lol in lui slof en in licl slijk Ic biii<>('n , liet slagzwaard

van den ovcrhecrscher daeht te ontwijken. Geen doeltreflend

verbond, eer liet bleek dat de gestadige vermeerdering van

liet napoleontisch geweld, in de aangelegenheden zelfs van

persoonlijk eigenbelang, voor allen, voor koning cn daglooner,

verderfelijk werd. Toen is het egoïsme zelf de drijfveer lot edel-

moedigheid geworden; het zelfbehoud der vorsten dwong

hen, om, gewekt door de vrijheidskrcet der volken, legen

den gevrecsden overweldiger, een kamp op leven en dood,

te beproeven en, onder blijkbaren zegen Gods, ten einde h;

brengen.

En wat is er van 1815 tot 1830 gebeurd? De strekking

der gouvernementen om elkander de band te bieden ter ge-

matigde toepassing van liberale begrippen, is grondslag ge-

worden ook van het volkerenregt. Ik zwijg van het Heilig

Verbond. De beschouwing van eenige fraaije alexandrynen is

voor mijn betoog overtollig; het Heilig Verbond beeft Europa

geenszins tegen onheilige maatregelen in veiligheid gesteld.

De noodlottige liberale willekeur is openbaar in hel zonder-

ling, onregtmatig, somtijds hemeltergend overleg, dat de

natiën, als koopwaren of als kudden, verdeeld en verruild

heeft, hl de wijs waarop vrijheid en gezag, door liberale

constitutiën, verdween. In de congressen en gewapende inter-

ventiën, om opstanden te dempen waarvan men zelf de

zaden gelegd had('); en, om bij deze punten van aanklagt er

(*) [Over interventie zie hierboven blz. 297. „Die Nichliiderneiition als

Grinuhaiz ist irrig; aber die luterveution darf doch uur in seltencn Fallcn

eintreteu." Stahl , III. ] 5. — Na 1 830 , werd «/c^w^to-ye^Z/e door het fransclie

gouvernement ten regel gesteld. Een woordenspel; want dit verbod van liulpbe-

toon was reeds zeer kraclitigc interventie, ten voordeele der europcschc pro-

paganda. Een spelen met beginsels; want straks zou worden geinterve-
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iioy é(''H uil v(;leii Ic voegen, iii cIc aanniocdii^iiit; welke de

cui'opésclie di[)loinatie steeds aan ile liberale partij in Frank-

rijk verleend, cn waardoor ook zij 1830 voorbereid en be-

werkt lieel't.

De voortzetting van deze politiek ligt in do ergerlijke

tooneelen, waarvan wij sedert toescliouwers en gedeeltelijk

slagtolleis zijn. De .Inlij-omwenteling was een geweldige schok,

dien de diplomatie niet gewenscht had; doch er was, uit het

liberale standpunt, geen reden, geen regt, geen kracht oni

haar Ie bestrijden. Dezen opstand, dien men onvermogend was

te bedwingen , was men , met wedijverende overhaasting, gezind

en beieid te erkennen. Onverwijld immers kon het gewrocht

eener ovcrmagtige rebellie, als gewijzigde voortzetting van den

omveigeworpen staal, opgenomen worden in de européschc

maatschappij, wierd slechts de driekleur niet als sein van

algemeenen opstand tegen de gouvernementen gebruikt en

gewapenderhand ondersteund. Aan de gematigde partij werd

de hand gereikt. Behoud van den vrede was de grond-

slag eener Alliantie, welke in gemeenschappelijk belang

waarborg van opregtheid en duurzaamheid had. Lodewijk-

Filips was Ie Napoléon de la paLv. In zijn persoon, in

de bevestiging van zijn gezag, was de vraag naar beteugcHng

ot" loslating der revolutie geconcentreerd. Om hem te steunen,

werd elke maatregel goed. Zoo werd convenientie rigtsnoer.

Zich telkens voegen naar het fail accompli; van belemme-

rende vriendschap met den magthebber van gisteren onthe-

iiiccnl , als liet door eii voor Frankrijk oorbaar gekeurd wei'd. „ liC gonverue-

iiient f'ran(;uis de JS31 était bieu résolu a se mêler de ce qui sc passerait

cliez ses voisius si les intéréts de la Franco étaieul évidcinmciit et gravemeiit

coinproiiiis."'Giii/,ot, Mém. II. 29 1.— Niet onaardig is de apologie : „ Les prin-

cipes g('ii('raux ont prcsqne toujours Ie tort dc ne pas rêtrc asscz ponr cni-

brasser tous les faits et convcnir a tous les eas; aussi soiit-ils d'ordinaire

des armes de (Uscimion plulót quc des rèyles de conduite"^
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ven, mol (k'ii liedeiidaagsclicii mai^lliel)l)oi' in verltiiidUniis

slaan; d(3n hui't^er-koning- in de rei der voi'slen Ixii^i'oelen

;

aan het, revolutionaire Frankrijk loegant^' en dus overvvigl

in de Conlerenlie van Londen verlecnen ; de reglen en be-

langen der getrouwe nederlandsche bevolking aan de eisclien

van liet oproerig België ten offer brengen
;
Spanje prijs geven

aan den innerlijken krijg, dit alles werd onvermijdelijk. Koers

bonden naar den parijsclien windwijzer, was voortgang op

bet sedert vele jaren ingeslagen pad. Kon en kan bet anders,

zoolang, door gebrek aan deugdelijken grondslag, telken

male met den val van bet te Parijs opgeworpen contra-revo-

lutionair staketsel, welvaart en beschaving van Europa op

het spel schijnt! (*)

2. Men vraagt, met het oog op de toekomst, naar de Icekenen

(les tijds. Niet ten onregte. Wie eenigzins helderheid van

(*) [Vereenzelviging van de Frafische Natie met liet revolutionair gouver-

nement, stelselmatige verwarring van staat en factie, van volk en secte

(hierboven, blz. 404. vg.) is het bewijs geweest van den triumf der Revolutie

in het volkerenregt. Het was een onvermijdelijlf uitwerksel der sympathie

voor de begrippen wier verwezenlijking in 1789 beproefd werd. Ten ge-

volge van den geheelen loop der ongeloovige wetenschap, was in Europa

de vrijzinnigheid algemeen. Een antirevolutionair als Burke, stond, in

zijn verzet tegen het beginsel, bijkans alleen. Zoo desniettemin bijval hem

van zeer velen te beurt viel, is dit verklaarbaar enkel uit de veront-

waardiging, zelfs van de voorstanders der theorie, tegen de afgrijse-

lijkheden reeds der aanvankelijke praktijk (hierboven, blz. 295 vgg.). Tegen de

zoogenaamde overdrijving. Het bestendig ideaal, telkens illusie, was de

gematigde toepassing ecncr wijsbegeerte, wier uitueinendheid, dacht men,

door de harn)onie van orde en vrijheid zou worden gestaafd.

Ingenomenheid met het beginsel bragt telkens adhaesie meê aan het

dienovereenkomstig in Frankrijk tot stand gekomen feit. Telkens waren

de Mogendliedeu bereidvaardig tot een feitelijk erkennen, dat met zedelijk

consolideren van het gouvernement gelijk stond. De ontwikkeling ecner

betere en nationale orde van zaken werd aldus onmogelijk gemaakt. De
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vooniil/.ii;! wil vri krij^cn, scliielo geen wieken (]er verbeelding

aan, om in hel onmetelijke rijk der gissing onvruchlbare

fransclic natie werd overgeleverd aan het reooluüonair gouvernement. Het

revolutionaire gouveruenient werd tegenover het buitenlat/d genationalizeerd.

Frankrijk, vroeger reeds zoo ontzaclielijk, was nu doorgaans onweêr-

staanbaar. Om eigen kracht niet alleen (ten gevolge ook der toegenomen

centralisatie verdubbeld), maar vooral ook om geestverwantschap. Europa

was, theoretisch, aan het reïolutionaire Frankrijk geassimileerd. Vrede

was gevaarlijker nog dan krijg. Zoolang men in de toepassing achterlijk

bleef, zoolang men met den modelstaat in revolutionaire pligtbetrachting

niet gelijken tred hield, gaf Frankrijk voorbeeld en toon. — Vg. Handboek,

uitg. § 841 en 842.

Wijduitgestrekt waren de gevolgen van deze europésche populariteit der

ideën van 1789. Immers, zoodra men in beginsel homogeen was, werd

elke revolutie in Frankrijk een wijziging, slechts van regeringsvorm, dus

een vraagstuk van zuiver binnenlamhche politiek. Daarbij k-wam geen be-

denking van het buitenland te pas; eerbiediging veeleer der actuele belicha-

ming van den souvereinen volkswil, in 1799, in 1830, in 18i8. Geen

deernis dan ook voor den magthebber van gisteren, thans balling en, zoo

hij zich verzet , rebel.

Adhaesie niet slechts, maar ondersteuning was er. Uit welbegrepen

eigenbelang om het vuur te dempen , uit vrees ecner nieuwe losbarsting, in

Frankrijk, en dan ook elders. Handhaving van al wat bovenop raakt. Zonder

aanzien des persoons. Want , aan het bewind gekomen , wordt elke partij

,

zelfs de meest radicale , Ie parti de Vordre ; ze wordt gouvernementaal

,

vergelijkenderwijs en par nécessité de positioti, antiradicaal en reactionair.

Uitnemend, pourvu que cela dure! Doch één van beide. Of de reactie

is te zwak, en dan volgt 1830 en 1848; een oorlog der propaganda,

zelfs tegen wil en dank van het fransche gouvernement. Of de reactie is

sterk genoeg, doch waardoor? omdat ze in glansrijke afleiding steun zoekt.

Dan wordt, op napolcontiselien trant, „la guerre rantidote de ranarchie,"

zelfs wanneer men ,,rEmpire, c'est la paix!" tot leus neemt.

Van 1815 tot 1848, is er doorgaans nog een overblijfsel van eerbied

voor regtsbeginselen geweest. Sedert had de revolutie wederom, in het

volkenregt, vrijen loop. A^roeger was Europa op beteugeling van franschen

overmoed bedacht. Zelfs in het wijzigen van tractaten , bleek nog dat daaraan

althans eenige verbindende kracht toegekend werd. Sedert niet meer. Eerst

liet men begaan. Thans wedijvert men in de loopbaan der ongeregtigheid.

„The crowning trait in the poUcy of Bimarck is fo alluck the rcoolutionary

influcnr.c of France in Europe bi/ acts more reoolutionary Ihau hei own."

Zie Pari. Stud. en Sch. II. 383.

De volkssoHvereinileil (in de laatste jaren vooral onder den valschen



rcMzoii t(! doen; liij lirenj^c vcolocr de waarscliijiilijklieid van

hcln'cen * wij Ie gcmocl p;aan met d(! zekerheid vnii iiot<>een

wij nu reeds aaiiscliouwcn, in verband. Ik althans vermeel

mij gecne profetie dan die in de aanwijzing hgt der reeds nu

ziglhare hoofdtrekken, waarvan rigling en werking door de

titel van nationalUeil) is de wortel van het hedendaagsche voikenrcgt.

Voortrefl'clijk zijn de wenken hierover van Albcrt dc Broglie, klein-

zoon van M"" de Stael, in het onlangs uitgekomen opstel Diplomatie

de la rêwlution {Revue des deux Mondes , 1 Févr. 1868). Namens den voor-

gewenden volkswil, worden straks alle regten en tractaten de uitdrukking

slechts van den voorbijgaanden luim eener omnipotente bevolking, gelijk

ze, in haar gouvernement vertegenwoordigd, heden goed vindt, wat ze

morgen welligt terugneemt. Aldus wordt kwade trouw stelselmatig en be-

driegerij normaal. „ Autant vaut dire sans plus de fapon que Ie régime

de la souveraineté populaire est Ie régime de la déloyauté systématique

et de la perfidie en permanence. Que Dieu alors préserve la terre de

ces souverains anonymes et irresponsables
,

qui, afFraneliis de tous les

freins de la faible humanité, n'ayant ni renommee a perdre ni conscience

a mettre en paix, se portent au devant du parjure aussi bien que du

crime sans craindre l'infamie ni Ie remords !

"

Met billijken afschuw van een stelsel, dat op wettiging van elk diplo-

matiek misdrijf, op een grande latrocinimn, uitloopt, eischt de edelmoedige

schrijver regularisatie van de volkssouvereiniteit. Hij begeert onderwerping,

ook van deze, gelijk van elke aardsche oppermagt, aan de eischen van

regt en goede trouw. Vruehtelooze wenseh! Immers die regeling is juist

in strijd raet het primum verum der revolutie ; met losbandigheid van

een volkswil , die oorsprong van het regt is , die geen wet boven haar

eigen wet kent, die zich, ook van de souvereiniteit Gods, onafhankelijk

stelt. Daarom (zoolang dit collectief absolutisme, naar de leer van het

contrat social , normaal is) blijft het alternatief tussclien twee soorten

van dwingelandij. Of het welbehagen van één persoon, „qui concentre

dans sa personnc toute la souveraineté populaire," en doet wat Napo-

leon deed; of de willekeur, die de Broglie zoo juist als kernachtig

beschrijft : „ Ie despotisme illimité d'une majorité de hasard dominéé par

une minorité criminelle." — Altijd bedriegelijk woordenspel en hulde-

betoon. Slavernij der bevolking onder een staatsalvermngen
,

uitgeoefend

telkens in naam van de natie, en in qualiteit van het souvereine volk. -—

•

„Bonaparte ou Bismarck," zegt de Broglie, „ ce qu'il faut condamncf

partout, c'est l'hypocrisic qui fait sortir l'oppression des peu[)les de

l'hommage exagéré rendu a leur souveraineté mênie."]



omsliuidigliL'deii i^cwij/iL^d , maai' geenszins Ie niet kan woiden

gedaan. — Onder deze lioofdliekken tel ik a. de kracht der

conservatieve begrippen, b. den voortgang van het radicaal

beginsel, c. de woelingen der roomsche kerk, d. de herleving

van chridclijk geloot'.

a. Veel is er dat rust en eendragt, of althans conservatie der

tegenwoordige staatsinrigtingen voorspelt. Afgematheid bij het

herdenken aan de worstelingen van den revolutie-tijd; verdriet in

thcoriën, welke teleurstelhng en jammer hebben gebaard; vrees

voor beroei'ingen , waardoor welvaart en crediet verloren kan

gaan; ingenomenheid tegen eene oppositie, dikwerf masker van

baatzucht en middel tot omkecring van den Staal; overmagt

van een albeheerend gouvernement, dubbel krachtig om het

streven enkel naar stoffelijke welvaart, dat dagelijks meer in

de hoogerc en middelbare standen karaktertrek wordt.

h. Het kan ons echter niet ontgaan dat weerzin tegen theoriën

voornamelijk op gronden van eigenbelang rust. Doch, wanneer

wij lager afdalen en op de volksmassa het oog gerigt houden,

zou er dan ook niet daar een eigenbelang zijn , waaruit veeleer

liefde en geestdrift voor radicale begrippen kan ontstaan? Met de

losmaking van velerlei banden heeft de Revolutie spanning tus-

schen rijken en armen geboren doen worden, welke, om

den gestadigen aanwas van het pauperisme, telkens onrust-

barender gedaante verkrijgt. Temeer, omdat, bij het toenernen

van verlichting zonder hooger licht, de minvermogenden, weUigt

rijk aan kundigheden en zeker aan beginselen arm, dooreen

onderwijs waaraan de christelijke gehalte ontbreekt, meer

dan te voren vatbaar voor de prediking van verderfelijke

leerstellingen zijn (*). En wanneer men dan op den voortgang

(*) [Over liet Socialisme, als de slaalliuisliouclkuiiilc der Revolutie, zie

hierboven blz. 207— 210.— Dezelecr, die veld wint, is «. „ajjpel éiieigiquc,



van Communisme cn SocioHsmc, licl oo|> sl:tal
;

oj) on^iodis-

terij en mcnschvcrgoding , in Duilschland on elders aan de

couliini, innnndrri' aiix passious matcricllcs do riioinine; 6. attaqtie, tantót

directe, tantot indirecte, mals toujonrs continue aux principes mêines de

la propriété individuclle; c. confiscation de la liberté liumaine , une nou-

velle forme de la servitude;"— ziedaar, volgens Tocqueville, de trekken der

radicale oeconomta politica. IX. 559, vgg. — Hij zelf sprak in 1848 de Revo-

lutie en de democratie vrij van socialistische strekking. „ La révolution de

février doit être clirétienne et démocratique, mais elle ne doit pas être

socialiste." Edoch de schrandere redenaar die zich, toen, als lid der consti-

tuerende vergadering, een illusie opdrong, zal spoedig hebben ingezien dat

de apologie ongegrond was en de wensch onvervulbaar, omdat sedert 1789

juist dat ééne noodige, het christelijke, ontbrak, üok hier komt de vraag op

christelijk of antichristelijk ? neêr. — Chalmers gaf les en voorbeeld. „We look

on the good moral condition of human beings as hopeless, save by the

instrumentality of religiën — and then , this being admitted, those tem-

poral blessing whicli form the unfailing iuheritance of a virtuous and

well-taught peasantry, tlie diffused comfort and sufficiency which are the

sure attendants of a pcople's worth along witli a people's intelligence

,

should be regarded as exemplifications of the Scripture sayings, that if

we seek first the kingdom of God and His rigiiteousness, all other things

shall be added unto us, and that godliness hath the promise of the life

which now is, as well as of that whicii is to come." —• Leerrijk zijn over de Ar-

beiterfrage de geschriften van Freiherr v. Ketteler, bisschop van Mainz:

„ Alle volkswirthschaftliche Bestrebungen , die sich von der sittlich-reli-

giösen Gruudlage dieser Frage entfernt liaben, reiszen die Kluft zwischen

Reichen und Armen immer weiter und führen die grosze Masse der Men-

schen, die dem besitzlosen Arbeiterstande angehören, einem Zustande

der Entbehrung der nothwendigsten Lebensbedürfnisse entgegen, der

nicht nur an sich eine Unmenschlichkeit ist, sondern auch endlich zu

jenen furchtbaren inneren socialen Kampfen zwischen Armuth und Reicli-

thura führen musz , wie sie uns in den Staaten der alten Welt zur Zeit

ihrer Auflösung entgegentreten." Beutschland nach dem Kriege von 1860

(1867). S. 221.

In de oplossing dezer sociale vragen ligt, ook voor de botsingen met

het buitenland, de sleutel der toekomst. Sedert 1789 was voor geheel

Europa de innerlijke toestand van Frankrijk , in verband met de revolu-

tionaire theorie, beslissend. Het was een zinrijk gezegde van Mallet du

Pan, toen hij tegen de bekrompen politiek der emigranten en der meeste

staatslieden opkwam, „Ce n'est pas a, nous a dirigcr rintérieur, c'est lui

qui doit nous diriger." II. 179. — Na 1830 zeide Guizot: ,, La question



orde viui d;iy , cii (kuuiu slelseliiiatiyc; vooiizelling /iel

v;m hel door Robes[)ierre eii Bahcul' onalgedanc werk, hcr-

liaalde poyiiiL^' oiii, door volledigheid der toepassing, de ver-

wezonHjking van droombeelden, wier najaging reeds zooveel

onheil wrocht, te bewerken; wanneer men bedenkt dat deze

leerstellingen, voor hen die overvloed hebben dreigend, te

vleijendcr voor onvcrmogenden en behoelligen zijn; dat ze,

uit hel ongeloovig standpunt onbetwistbaar, de geschiktheid

hebben om een fanatisme te ontsteken, te ligter ontvlam-

baar, omdat het door uilzigt op vei'zadiging van driften en

begeerlijkheden aangevuurd wordt; dan blijkt het dat er

reden van ongerustheid bestaal; dan doet zich de mogelijk-

heid, do waarschijnlijkheid, de onvermijdelijkheid van nieuwe

uitbarstingen aan ons voor; dan ontwaren wij dat, ofschoon

de verwezenlijking der idealen van den godverloochenenden

mensch onoverkomelijke beletselen in de natuur zelve der

dingen ontmoet, de vernieuwing der proef, al weder, met

verdubbelde hevigheid en op uilgeslrekler schaal, naar alle

soort van schrikbewind en despotisme zou kunnen brengen.

Dan is de vrees zoo ongerijmd niet voor looneelen van ver-

warring, plundering en moord, bij wier tragischen alloop

de geschiedenis dor fransche revolutie bijkans als eene liefelijke

Idylle zal worden beschouwd ').

c. De vermeci'derendc wei'kzaamhcid en aanmatiging van het

róside véritablemcut clans notie cial hdérieur. C'est du dcdans de laFraiice,

du sein de son gouvernement, qne neus vieiidra la paix ou la guerre; elie

ne nous viendra pas d'aillenrs." Hist. Pari. I. 206.

Naarmate de revolutiegeest ook andere Stateu bij toeneming bezielt

,

is deze aanmerking thans van meer algemeene toepasselijkheid. Innerlijke

gisting zal, even als in 17S9—1792, sterker zijn dan alle berekeningen der

diplomatie. De merkbaar gewijzigde verhouding der Staten van Europa
,

sedert ISCO, is ook voornamelijk welligi iiet gevolg der woelingen van liet

liberalisme in Pruissen. Zie v. Ivcttelcr, S. 20— 28.]

') Uitdrukking van hel Bcrluier ijolilischex WucliriMull.



/ilT)

P((i(s(l()in is iiiii Ier l)einoo(liging gescliikl. Wiil licdl iiicii

Ie (leuken v;m den ijver in de roomsclie kerk? is di(i enkel

;i;ni bijgelool' Ie wijlen, ol' is hel ook lollelijke ongclools-

bcslrijding en overgebleven geliechtheid iuui li(!l Evangelie?

zijn de bewegingen in Duilselilund , onder veel gebrekkigs,

voorleeken van betere dingen? kunnen de veiliezen welke

Rome in sommige landen ondcrgaal, als tegcnwigt der aan-

winsten elders in rekening worden gebragt? — Zooveel is

bij al dit onzekere zeker, dat verjeugdiging van liet Papisme

met tcrugkeering van op den achtergrond geraakte jammer-

lijke bijgelooviglieden gepaard is; dat, waar Rome gebied

voert, vervolging, naar tijdsomstandigheden gewijzigd, ge-

zien wordt; dal zij lot hernieuwing van vroeger schriklooneelen

den wil heeft; en dat er voor haar in den aard en geesl

onzer lijden kans van overmagt ligt (*). Rij de algemeenc

behoefte aan religie, hoedanig ook, kan verbeelding, smaak

en geweien in slaap worden gewiegd, zelfs door eene gedaante

van godsdienstigheid, welke vrijheid van denken en ook van

handelen verleent. Aldus zou, juist wegens hel overgebleven ver-

band met onuitroeibare herinneringen der christenheid, hel

ultramontanisme, welligl meer dan eenig ander kerkgeloof,

de geschiktheid hebben om, na toegenomen ontaarding, een-

maal, door veibindlenis van jesuitisehc en jacobijnsche

rneeningen en belangen, de algemeen-burgerlijke godsdienst,

reUgion civile , te worden , voor den Staat noodig , en die elke

dienst van God in geest en in waarheid, rustverslorend en dus

strafwaardig, in het belang van den Staat, als onverdraagzaam

en onverdi'agelijk , verbant (**).

(*) [Zie liierover en over de vereenigiiig van Papisme en Bonapartisn)c,

Karede op vijfjarigen strijd, blz. 27— 34.]

(**) [Nooit is, om de waardering der uitnemendheid van de Refor-

matie, de cliristelijice betrekking op de roomschgczinden
, tegenover

liet ongeloof, bij mij in vci-getellicid geraakt. Sedert 1829 zijn de blijken
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(/. Ook vnn de licricviny van christelijk i/clodf a\nnk ik; even

onloochenbaar als heugelijk verscliijnsel. Door de gansche

liicrvau iu schier elk mijner geschriften. Liefst verwijs ik naar de Be-

schoiiwingen. over Staat- en Volkenregt (1834), Hel regl der Ilerv. gezindheid

biz. 169—176, de Narede op vijfjarigen strijd (1855) blz. 24—34 en

Ie Parli anti-réoolution (1860) p. 61— 75. — Dc Revolutie is vijandig tegen

eiken evangeliebelijder. „ Siegt die Macht dieser Zeit, Unglaube und

Gotteshasz , dann werden die giaübigcn Katholikeu und die glaübigcu

Protestanteu Hand in Hand das Sclialïot besteigen." Stahl. — „ N'allez

pas croire quc Ie catholicisnie soit seul en eause, que lui seul excite

des colères et que la guerre ne soit faite qu'a lui. C'est Ie christianisme

luimême, la foi chrétienue tout entière, sous toutes ses formes, qu'ou se

promet d'anéantir. Sans être dans leur foi ni moins zèlés , ni moins ar-

dens, les protestants éclairés et sincères ne croient plus que l'a^itechrist

et l'égiise romaine soient une seule et même chose." Bij deze woorden

van Vitet schreef ik: „ L'anteclirist c'est Ie scepticisme piiiiosophique.

II sapc Ie cliristianisine, il dctruit la religion. Dans Ie naufrage de la

foi et Ie cliaos de la pensee il fait disparaitre jusqu'a la croyance ea

Dieu." Un ócrivain alleniand resumé exactement son opinion etlamienne:

„ So viel antichristische Züge das Papsttlium auch au sich tragt und

einen so bedeutenden Factor im antichristischen Eeicii dasselbe auch

abgeben mag: Das Papstlhum is nicht der Antichrist." UEmpire Pnmien

(1867) p. 28. — De vraag naar niogelijkiicid van assimilatie met eene

aan de christelijke kerk bij uituemendheid vijandige magt, zal afhankelijk

zijn van de uitroeijing of ontwikkeling van hetgeen aldaar door anti-christische

Züge in het Pausdom bedoeld wordt.

Vernedering van het Pausdom is niet altijd winst voor het evangelie.

En het joz(l/ime in Oostenrijk, èn in Frankrijk les libertés gallicanes (naar

de opvatting van onzen tijd, aan staatsalvermogen dienstbaar) hebben

een gevaarlijker strekking dan het ultramontanisme dat, onder pauselijke

alleeniieersching, onafhankelijkheid der kerk voorstaat. Dit is het oordeel

ook van Tocqueville : „ L'égiise peut être asservie quand Ie pape devient

un despote absolu qui commando directement en toutes choses, sans

rencontrer d'obstacle dans les libertés générales ou locales des fidèles.

Cest la tendance de nos jours. Mais il y a une autre forme de la servitude

de l'égiise, qui consiste a piacer tellement cette dernicre dans les mains

de l'Etat, qu'elle devienne un piir instrumentum regni. 11 n'y a rien a

mon sens de plus redoutable et dc plus délestable au monde que cetle

servitude-la. Je vous avoue quc j'aime encore mieux 1'asservissement

dc l'Egiise a sou chef S|iirituc! , et en ce sens la séparation exagérée

(les deux puissances
, quc la rém/ioi/ den deii.r dans Icx iiiainx d''iin.e dynastie

laique." VL 352, sv.



Christenheid vvoidl, in do laatste dcitig jaren, wederaan-

neming bespeurd der waarheden ,
welke, onder den invloed der

valsche wijsbegeerte, voorwerp wai'en van vcrwaarloozing en

minachting, zoo niet van vijandschap en spotternij (*). Doch

wij zien ook de werking der wanbegrippen, die zich van vele

prolestantsche kerken meester hebben gemaakt (**). Waar het

regtzinnige geloof te voorschijn treedt, blijft nog de vraag:

is het, in den evangelischen zin van leven en liefde.

Over la religion eioile , als staatskcïk , naar den stelselmatigeu eisch vau

liet radicalisme, zie de wenken en waarseliuwingen van Naville, gedeel-

telijk opgenomen in de bijlage van mijne Studiën en Schetsen ter school-

wetherziening (18G5), blz. 132—154. ,, L'Etat organisera un établissement

qui
,
par respect pour Ia liberté de pensee et 1'égalité civile, niettra a la

base de I'Eglise la négation même du fondement a la fois rationnel et

historique de toute eommuuauté reiigieuse."— Eene nationale kerk, mtt de

verloochening van alle geopenbaarde waarheid ten hoeksteen. Dit is „ rélément

de theocratie panthéiUique que les systèmcs socialistes essajent de déve-

lopper." Vinet, Questions ecclésiasticjnes. p. IS 5.]

(*) [Ook onder de roomscligezinden mogen wij liet niet voorbijzien.

Een voorbeeld van onpartijdigheid geeft Guizot, Méditations sur Vétat actuel

de la religion chrélienne (Paris 1866). „ Aii sein de TEgiise catiiolique de

France, a travers les obstacles, les oseillatious, les déviations, les fautes

qui s'j? rencontrent, Ie réveil chrétien est évident." p. 189. — Van haar, zoo-

wel als van „Ie protestantisme francais" getuigt hij: „ II y a progrcs de foi

chrétienne, progrès d'oeuvres chrétiennes, progrès de science chrétienne,

progrès d'influence chrétienne." „ Que les ennemis du ehristianisnie ne s'y

trompent pas; ils lui font une guerre a mort, mais ils n'ont pas affaire a

un mourant." T. a. p. Evenzoo een duitsch geleerde : „ Der ehristliche Geist

ist in derGegenwart von einer Klarhelt and Stiirke, wie nur selten vordem.

Man darf nur den Ernst der tlieologischeu Arbeit betrachten, oder die Predigt

derGegenwart mit denen der Vergangenheit, oder die grosze Rührigkeit auf

dem praktischen Geblete und die opfervollen Arbeiten der aüszeren und

inneren Mission mit früheren Zeiten vergleiehen , um zu erkennen dasz

der ehristliche Geist eine Macht ist." Lutliardt, Apolog. Vortr. 1864. S. 1.]

(*) [Wij zien. In 1845. —En hoe was het daarna? Vergelijk o. a. het

vliigsclirifl: Js er geen oorzaak? 's Hage 1864.]

27



rcglziiinig '.' is liet, waar togen de wereld gestreden nioel

worden, krachtig om op de menigvuldige zwakheden en don

tragen onwil der Christenen zclven de overhand te behouden?

liet voegt mij niet wat wij hier en elders aanschouwen aan

dergelijke vragen ter toetse te brengen. Ook is van dit christelijk

element wel het aanzijn, de natuur, destrekking, maar geenszins

de eigenlijke hoeveelheid en de juiste verhouding, tegenover de

andere bestanddeelen der tegenwoordige wereldcrisis , bekend (*).

Het kan zijn dat, door het radicaal beginsel, zonder in

evangelisch geloof noemenswaardigen wederstand te ontmoeten,

voor een tijd, een volledige triumf worde behaald. Het kan zijn

dat wc, met meer uitbreiding dan in de eeuw der Hervor-

ming, zonder gevaarlijke spanning en botsing, reformatie van

geloof en zeden te gemoet gaan. Het kan zijn, en deze kans

schijnt in Ie calcnl des probabilités den voorrang te hebben

,

dat wij leven in een temps d'arrêt , in een stationairen toestand,

die tevens voorbereiding en overgang is ; zoodat de gisting

(*) [„Der nicht-chrisÜiche Geist ist auch eine Macht wie nie zuvor...

Frülier bildete die Macht der kirchlïchen Sitte noch einen Danim gegen

die Geister der Verneiuung, aber vor dem Strom der neuen Zeit breclien

dicse Diimme der festeii Formen der Ueberlieferung immer mehr zusam-

men. Sodann waren die Augriffe früher mehr sprunghaft, jetzt sind sie

systematisch... Seit jeiien Augriffen des französischen Geistes in den Tagen

Voltaires hat die Verncinuug des Ciiristeuthums eine Schule durchgemacht,

die pliilosophische Schule des deutsclien Geistes, und ist zu einem System

geworden , welches sich an die Stelle des Cliristenfhums zu setzen den

ernsthaften Versuch macht." Luthardt t. a. p. — Voeg daarbij eene scheiding

van Staat en Kerk , die op vijandschap eencr hiinianistisclie staatskerk

tegen alle geopenbaarde waarheid uitloopt. „ A rincrédulité négative et

sardonique a succédé une inerédulilé qui croit, un athéisme fervent, un

matérialisme enthousiaste. L'impiété, de nos jours, est une religion. Lasse

de démolir, elle batit, rassasiée de dissoudre, ellc organise. Ses adeptes

formcnt une Église. Jamais Ie mal ne fut si audacieux, car, chosc horrible!

il est convaincu. II se fait fort de tous les mauvais penchants qu'il érige

eu principes, et de toutes les misères auxquelles il promet un termc et

une vcngeance." Het was in 1845 reeds, dat Vinct dit schreef !]
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van iilUü lci hci^rippen cii tic reeds drcij^ciidc houding van strijdige

beginsels de aaniiadering verkondigt en bewerkt eener wor-

steling tussclicn licht en duisternis, waarvan de wereldhistorie

tot dusver, in omvang en lellieid, de wederga niet gekend

heeft. Ook hier, bij zooveel twijrclachligheid
,

ligt de vastheid

in de Heilige Schrift. Het licht van Boven doet niet alleen in de

gebeurtenissen van den vervlogen tijd de vervulling zien der

raadsbesluiten Gods; het schittert (gelijk de straal in het

onweder de zwarte wolken van een scheurt) op de duistere

paden der toekomst, als uit de verborgenheden van hoogere

sferen , ons te gemoet. Wij weten wat voorspeld is : toene-

ming van het bederf, algemeenheid van den afval, menig-

vuldigheid der verzoeking; werking dcsgene die zich vertoont

als een engel des liclits ; de verdrukking van hen die aan

den Heer getrouw zijn; benaauwdheid der tijden; zekerheid,

in den bangsten nood, der meest onverwachte verlossing;

zegepraal der geloovigen, wanneer Hij wien zij lief gehad

en gediend hebben, den ongeregtige verdoen zal, door den

geest zijnes monds, en te nietc maken, door de verschijning

zijner toekomst (*).

3. Genoeg, misschien te veel reeds (wij loopen hier zoo ligt

gevaar in vermetelheid te vallen) over de teekenen des lijds.

(*) [Voorspelliugen , die men te somber en bijkans onzinnig waande,

seliijneu thans zoo ongerijmd niet meer, en werden aanvankelijlc reeds op

treffende wijs vervuld. — Zoo bijv. Niebülir in 1830: „Das Ende vom Liede

vvird Despotismus auf den Ruinen. Wer da glaubt es sey von Freiiieit die Rede,

ist ein Thor: Eormen lialten uiclits mehr, wir werden den Despotismus

seguen, wenn er unser Leben schützt, wie die Romer den des Augustus

segnetcn. Es bilde sich Niemand ein, dasz wenigstens freie Constituf ionen

daraus hervorgehen würden : es wird sehr schneil zu einem absolutnn

miiitairischen Despotismus fiihren , der sich schwerlich auch nur so viel

wie der Napoleonisehe mit aüssercn Formen geniren wird." Lchemnachric.hien

von Nie/ji'i/ir (Hamburg, 1839), III. 271, 275. Zoo schreef de schrandere
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.Nog iels, len derde, ovcv de vraag. Welken invloed heeft hel

revolutie-beginsel in Nederland gehad?

liet is een bcweeren aan onze nationale ijdelheid welge-

vallig, dat \\\\, door eigen voorlrelTclijkhcid voor revolutio-

naire gruwelen bewaard, door vreemde tusschenkomst en

overmagt tot revolutionaire dwaasheden verleid zijn. Dit is een

,

om de behoefte ook der natiën aan zelfkennis, schadelijk

zelfbedrog. Aan geloofsverzaking, te schandelijker naarmate

Nederland meer bevoorregt was , hebben ook wij de vernedering

en ellende, die het streven naar grootheid en volksheil buiten

historie-kenner. Na 184S wees men niet ten onregte op „l'ère des Césars,"

op het uit de demoeratie verrijzend Ci'sarhme: hierboven blz. 377. — In

1861 sehrijft Stahl: „Die Signatur der Weltlage ia der uugeheure Abfall

vora Glauben an Gottes Oifenbarung uud dadurch von Gehorsam gegen

alle gottgesetzte Ordnung."

Evenwel Tocqueville schrijft : „ Je suis réellemeut persuadé qu'au dela de

eet horizon oü s'arrêtent nos regards , se trouve queique chose d'iufiniment

meilleur que tout ce que nous voyons. J'ai la conviction que uotre so-

ciété est fatiguée, épuisée, si vous voulez, raais non pas caduque: elle est

malade, mais elle a une constitution vigoureuse. Je crois sincérement que

toutes les comparaisons qu'on fait entre nous el Ie monde romain sont

fausses. Le christianisme, les lumières modernes, l'énergie latente qui se

réveille a chaqne instant, 1'absence de l'eselavage, les liens depatrie, tout

est différent. II n'y a rien de plus trompeur que les analogies de l'histoire.

Non, il y a autre chose dans notre avenir que la Rome des Césars, et

parceque je ne vois pas le jour nouveau qui doit s'élever, je nc crois pas

aux téuèbres." (Corresp. II. 406).— Hier is , wat hem zelden gebeurt, Tocque-

ville welligt te optimistisch. In de aanwijzing van historische analogiën

kan zeer ligt worden gedwaald; dit is zoo; doch onloochenbaar is het dat

de eigenaardigheid van een beginsel telkens ia de gevolgtrekking, en de

eigenaardigheid van hetzelfde zaad telkens in dezelfde vrucht openbaar

wordt. Ook wij weten dat, verder dan onze gezigteinder reikt, een toe-

komst ligt, die onze aanschouwing en bevatting overtreft; maar tevens

is het ons niet onbekend dat het doorworstelen van de duisternis aan

den zonne-opgang moet voorafgaan, en dat wij desaangaande het profetisch

woord hebben, dat zeer vast is. Zoo als de diclitcrzegt: „ De orakels spre-

ken: Die Schriften, aan wier woord geen tittel mag ontbreken. Voor-

zegd, (le donkre nucid, voorzegd, het Morgenlicht!"]



God gehad lioofl, Ic wijlen. De invloed der revolulionaiie

geschriften is kraclitiger ten verderve dan de overniagt der

revokilionaire wapenen geweest, liet is zoo, van 1795 tot

iMS, liepen wij de gansche baan der reactie, aan de leid-

band of keten onzer vriendnabuurlijke bescherndieeren ,
af;

maar wal hebben wij, voor en na, toen we van uitwendige

banden vrij waren, verrigt? we draafden uit vrije beweging

in hetzelfde gareel rond. Nederland heeft, van 1780 tol 1787,

het tijdperk zijner eigen revolutionaire ontwikkeling gehad,

eer in Frankrijk de losbarsting plaats had. Zoo de voortzet-

ting van het vergevorderde werk niet, evenzeer in 1795 door

de Franschen als in 1787 door de Pruissen, met argumenten

waartegen niet te redeneren viel, gewapender hand belet

was (*), het zou te bezien staan of de aaneenschakeling der

syllogismen zich niet in een schrikbewind vertoond, of ook

wij niet onzen Robespierre en onzen St. Just, die het bloeden

uit de goudaderen en het verbrijzelen der Oranje-ressorts en

het ophangen van de hoofden hunner tegenpartij verlangden

aan het roer van staat zouden gezien hebben. In 1813 riepen

wij Oranje terug; maar, wanneer we, met terzijdestelling van

zooveel dal deze ommekeer heugelijk maakt, ons bij de wij-

ziging van den regeringsvorm bepalen, dan was hel, als of

de erfgenaam van hel stamhuis, dal de lieer zelf in vroegere

dagen ten wachter over godsdienst en vrijheid gesteld heeft,

terug kwam, om den revolutionairen zetel te beklimmen,

door de uitdrijving van Napoleon vacant; om eene grondwet

() {Handboek, § 771« eu § 772.]

') Uitdrukkingen van „een der bekwaamste hoofden der lieete omwcu-

telingsgezinden van 1795," Valckenaer, in een brief die een treffend blijk

is van het bestaan , ook iu Nederland , eener beredeneerde terrorislische

gezindheid. Deze karakteristieke epistel is opgenomen in het belangrijke

werk : R. J. Schimmelpenuinck en eenige gebeurtenissen oan zijn tijd. 's Hnge

en Amst. 1845. I. 52—62.



Ic vcileciicn waordoor, in uitlegging cn praklijk, aan Hons-

seau, alllians aan Montesquicu, hulde gebragl weid; terwijl

men de kracht van het gezag stelde in een ccntraUzerend

beheer en de weldaad dor vrijheid in eene vergadering, ge-

vaarlijk ligchaam voor den vorst, of kostbare overtolligheid

voor het volk. Begrijpelijk is het alzoo dat we, lijdelijk en

zonder merkbaren, althans zonder werkzamen weerzin, in dc

opgedrongen vereeniging met België berust hebben; in dat

zamenkneeden van tweeërlei bevolking, waarbij de liefde voor

het liberalisme wel blind moet geweest zijn, om niet in

eenheid het onoverkomelijk beletsel van eendragt, in dit ge-

dwongen huwelijk, waar de incompalibililé d'humeur open-

baar was, de onvermijdelijkheid der scheiding, in dc constitutie

van 1815 de voorbode der revolutie van 1830 te zien. Den

koning, indien hij tot christelijk-historische staatkunde ware te

bewegen geweest, zou het niet aan constitutionele waarbor-

gen en welligt, bij de liefde cn trouw van een groot deel

der belgische bevolking, niet aan fyzieke overmagt hebben

ontl)roken; doch ook hij vermogt niet zich aan de boeijen

van opvoeding en tijdgeest te ontwringen. Kunstgrepen der

verlegenheid nam hij te baat, en aldus werd hij, door beur-

teUngsche werking van vruchteloozc concessiën en ijdele

dreigementen, tot die volslagen magtcloosheid gebragt, waar-

door Nederland, om het vooruitdringen der radicale partij,

al ware de opstand te Parijs achtergebleven, in verwarring

en regeringloosheid en scheuring en burgerkrijg zou geraakt

zijn. Doch ik mag de verantwoordelijkheid niet uitsluitend

laten rusten op een vorst, wiens verdiensten ik gewaardeerd,

wiens persoon ik lief gehad heb. Nedei'land is medepliglig

geweest. Schoon ik gaarne al het loffelijke prijs dat, in 1813,

of 1830, of 1831 , ter bevrijding of bescherming van den

vaderlandschen grond, tot roem onzer wapenen op eigen of

vreemden bodem, verrigt is, mag ik niet ontveinzen dat wij.



door (Ic liccrschcmle wanbegrippen bedvveliud, in droo-

merige cn apalhieke tevredenheid over ei|^en bedaardheid,

in vergeHjking- met andere volken, voorlgcsluimerd hebben;

totdat wij, olsclioon wakker geschud door de Belgen, in

het drietal jaren dat aan den opstand voorafging, cene lijde-

lijkheid en vadzigheid, cene ondergeschiktheid hebben be-

toond, deels uit toegenomen slapheid van den volksgeest,

maar grootendeels ook uit matheid en mcègaandheid van het

hier te lande heerschend liberalisme verklaarbaar. Let slechts

op de gemoedsstemming, waarin wij, sedert het iransche juk

verbi'oken werd, hebben verkeerd. Wij hebben ons doorgaans

in onze politieke vaart, goedschiks en met welbehagen, aan

het sleeptouw laten binden der pailij, aan welke bij afwis-

seling de eer der gematigde vrijzinnigheid toegekend werd.

In 4813 zouden ook wij eene Constitutie hebben, gelijk andere

volken; in 1815 dachten ook wij, de vcreeniging met België

zou, wanneer slechts onze hoogere bekwaamheid en wijsheid

den boventoon had, onschadelijk zijn (*). Van 1815 tot 1830

hielden w ij voor goeden ernst al wat te Parijs door de politieke

comedianten vertoond werd; niet zelden werd aan de potsier-

lijkheden der harlekijnen ons handgeklap verspild. In 18^0 was

(*) [Dat, van la réunion. intime ef complete, zelfs manueu als Palck eu

D. J. van Leiuiep zich de bestendigheid van een rijk der Nederhuiden (met

welgevallen over het quorum pars magua fui) konden voorspellen, is een

trelFeud bewijs hoe de illusiën van het liberalisme ook de scherpziunigsten

onzer staatslieden hadden verblind. Vergelijk Tliorbecke, Historische Schetsen,

blz. 177, vgg. — In 1830 herhaalde Bilderdijk het menigwerf door hem ge-

zegde: „Moesten wij uit de tegenwoordige samenstelling en organisatie onzes

Vaderlands dit alles niet voorzien? God had ons van de zuidelijke gewesten

afgezonderd , en dit wrocht onzen bloei eu sterkte : waarom moesten wij

door een heterogene verbinding grooter willen zijn? Waarom ons met de

paperij en frausche denkwijze van die provinciën vereeuigen? " Brieceu V. 337.

Over de vraag of het doel op andere wijs bereikbaar ware geweest, zie

mijne bijdrage ter beantwoording van de vraag: welke behoort de betrekking

van Bclgü tot Holland te zijn? in de Nederl. Gedachten, III. n" 34— 40.]



Lafayeltc onze lickl ; in Julij 1830 werd over de verdrijving dci'

onverbeterlijke Bourbons, onder wier dwingelandij de argelooze

liberalen te lang gezucht hadden, gejuicht. Natuurlijk dat wc

uit hetzelfde standpunt eigen aangelegenheden bestuurd, een

redmiddel uit eigen ongelegenheden gezocht hebben. Niet uit

beginsel, maar uit zelfverdediging tegen onbroederlijke broe-

ders, uit belang en noodzaak, was het noordelijk deel van

het Rijk der Nederlanden vrijzinnig en schroomvallig. De kiemen

van weerstand waren, ook hier, genoeg geworteld en ontkiemd

om voor het gezag bedenkelijk te kunnen worden; de on-

trouw van België was ter versterking van de trouwhartigheid

in Holland niet overtollig. De loop der zaken, voor en na

1830, was het gevolg der dubbele werking van overhelling

naar het liberalisme en van reactie tegen den overmoed der

Belgen. Toen de theorie van volkssouvereiniteit en maatschap-

pelijk verdrag, van ondergeschiktheid des konings aan de

vertegenwoordiging, der vertegenwoordiging aan de pu-

blieke opinie en aan den algemeenen wil, weder opgewarmd

werd, geraakten wij, met minder veerkracht, in dezelfde

stelling als de mannen van het jaar 1789 tegenover de Giron-

dijnen, en deze tegen de Jacobijnen, en elke schroomvallige

tegen elke doldriftige partij. Wij zouden , door de liberale

laktie, waarmeê zich de roomsche voor een tijd verbonden en

geassimileerd had, weldra, blijkens de beraadslagingen in de

Tweede Kamer, overstemd, overvleugeld, overmeesterd zijn

geworden, indien niet een in zoo verre heilzame schok te

gelijk de verbindtenis met België en dezen band van ultra-

liberale overheersching verscheurd had. Evenmin hebben we

ons te bevreemden over hetgeen onze binnen- en buitenlandsche

staatkunde (met den tijdgeest en de publieke meening, ook

ten onzent, homogeen) sedert gedaan en niet gedaan heeft.

Ook hier was men overtuigd dat Karei X, door verdwazing

en meineed, de kroon verbeurd had; dat op de strenge



cisclicii van het crficgi niel angstvallig behoorde te worden

gelet; ook hici- was men gereed Lodewijk-Filips dank te

betuigen dat hij door bedwang der radicalen, den algemeenen

krijg belette. Geen wonder dat men, zonder uitstel of beraad,

dc reactionaire partij in Frankrijk gehuldigd, en zelf soort-

gelijke staatkunde gevolgd heeft. Men kende geen vrijheid

dan de vrijzinnige vrijheid, niet bondgenoote, maar onver-

zoenlijke vijandin van regt en gezag. Ontwikkeling der con-

stitutionele instellingen scheen gevaarlijk, althans ontijdig en

ongepast: al wat gedaan of toegezegd werd, had de strek-

king om de opgewondenheid tot bedaren te brengen en in

het stat'ii quo te berusten. Aldus hebben wij den wasdom

aanschouwd van eene conservatieve rigting, voor vele mis-

bruiken, ook wel voor constitutionele vormen, maar geens-

zins voor burgerzin en nationale veerkracht, voor waardigheid

naar buiten, voor weelvaart en wezenlijke eendragt, en aller-

minst voor de financiën, conservatief. Dit stelsel van behoud

is voortzetting der revolutie; behoud van den revolutionairen

toestand; despotisme van den revolutionairen staat, in den

vorm eener revolutionaire autocratie (*).

4'. Vergunt mij te besluiten met een woord over de roeping

van den evangeliebelijder ; over de taak van hen die, onder

de heerschappij der dwaalbegrippen, met betere beginselen

bekend zijn.

Zoo ik niet van uwe welwillendheid overtuigd ware , ik zou hier-

over, niet zonder huivering, wenken en gedachten in het midden

(*) [Over het conservatisme, zonder cliristelijk-historisclien grondslag,

als inconsequente fractie van het liberalisme, en over ^& conservatieven Axe.

,

„hoe conservatief ook, verloren laten gaan en zelf medewerken om verloren

te doen gaan al wat, ook volgens hen, beJmidenswaarcl is," zie bijv. Aan de

Kiezers II. 5 ,
vgg. VI. enz. enz.]



kunnen brengen ; verniils
,
bij zoo leedere slot' en gedwongen

beknopUieid, men gevaar loopt in een apodictischen toon, vooral

ten uwen opzigte onvoegzaam , te vervallen. En echter heb ik

geen vrijheid achter te laten wat ons vooral behoort ter harte

Ie gaan. Evenzeer als een iegelijk uwer, heb ik een afkeer van

wal in de oralorie der oudheid, als een genre op zich zelf,

het spreken om veilooning te maken, geroemd wordt Zoo

ik gewenscht heb u, langs het pad der historie, met het

licht van het evangelie, door de verschillende tijdperken der

revolutionaire overmagt te voeren ; het was mij minder om

de wandeling zelve dan om haar einde, om het punt waar-

henen zij ons gebragl heell, te doen. liet nut der geschiedenis

van de laatste tijden gaat grootendeels verloren , indien men

het verband tol de geschiedenis ook van de laatste jaren

miskent; indien men niet in het oog houdt dat, ook ten deze,

alles gevolg en overgang en aaneenschakehng is.

Om te weten wat ons, in den ernst dezer lijden, te doen

staat, behoort op, a. de befwefte aan verbetering ; h.demagte-

loosheid der revolutiebegrippen , c. de kracht der christelijke

beginselen te worden gelet (*).

1) „Genus quod graece tniSuxrixèi) iiominatur, quod quasi ad iuspi-

„cienduni, delectationis causa, coniparatuin est." Cicero, Orat. 11. —
Een der uitleggers voegt er bij: „nam inidfi^ig est oratio oüodandae

„ eloqueutiae et artis causa conscripta.

"

(*) [De volgende bladzijden zijn geschreven, ook met toespeling op liet

kort te voren verworpen voorstel eener grondwetlierziening, die, weinige

jaren later in de lioofdomtrekken, edoch ondiQv framche revolutie-vlag, haar

beslag kreeg. In 1848 is dc schrik drijfveer geworden der politiek. Ouder

den indruk der vermeende onweerstaanbaarheid van het te Parijs zege-

vierend radicalisme, kwam, door gebrek aan beginsels en dus ook aan

veerkracht, eeue verandering van staatsvorm en regerend personeel tot

stand, die door zeer weinigen begeerd werd (Zie de staatshervorming van

1848 m de eigenaardigheid van haar drijfveer geschetst: Grondicelherz.

en Eeiisg. blz. 1— .59). Veel scheen in Januarij dwaas en buitensporig wat.



a. Beliocrte aan vci l)clei iiii> .— üe gcslcltllickl van licl vadci land

is bedroevend. Wal verlangt men'? vi'ede en vml quand-même.

Rust zou, meent men, bedreigd worden door de vrije werking

der constitutionele lichamen ; ook lieeCt deze werking een

anders moeijelijk verklaarbaren graad van onljeduidendlieid be-

reikt. Er is , zeide ik meermalen '), rcvohUionaire anlocralic. —
Onnoodig is de betuiging dat ik geen hatelijke miskenning

of ongegrond verwijt, maar enkel de aanwijzing bedoel der

natuur van een uit de omstandigheden en deidvbeelden van onzen

tijd voortgevloeid gezag. Wij leven eigenlijk niet in eene

monarchie, evenmin in een gemeenebest ; veeleer onder een

centralizerend albeheer, dat men, óf zell'vastlioudt, óf gemaks-

halve tusschen liooge staatsbean)bten verdeelt. Wij leven onder

het alvermogen van een eenhoofdig revolutionair bewind, jn/ e op

velerlei, facto op geenerlei wijze beperkt. Meent ge dal ik te veel

zeg? beantwoordt zeiven de vraag: hoedanig is, tegenover het

hoofd van den staat , waar het de volksregten betreft , de zelf-

standigheid der ministers? Wat dunkt u van de houding der

Tweede Kamer en van haar volharding in eenmaal geuite wen-

zes weken daarna, als politieke wijsheid omlielsd werd; men prees, als

het ééne mogelijke, wat kort te voren onuitvoerlijk en ongerijmd heette.

Eene zeer geringe minderheid gaf raad en toon en wet.

Toen , en sedert bijkans een eeuw , had Nederland , ten gevolge van den

invloed der ongeloofstheorie, Frankrijk tot model. In vroeger tijd, met den

standaard van het evangelie, was het voor andere natiën ten voorbeeld.

„La HoUande a été la mère de la liberté moderne; l'Angieterre s'est

mise a son école, quand elle a voulu constituer son gouvernement. Ce fut

sur la Hollande que I'Amérique jeta les yeux
,
quand elle iustitua Ie congres."

Laboulaje, Histoire des Etais-Unis (1866).]

1) Bijv. in de Bijdrage tol herziening van de Grondwet (1810). — Wij

verlangen een koningschap waarbij , door het overwigt der kroon en den

invloed der volksvertegenwoordiging, gemeen ovei leg tot stand komt. — ,, Das

Naturgemaszeste, Normale ist es, dasz der Köuig die 'Macht liabe , uud

das Parlement den Einflusz." Stalil. — Een eisch van uitnemende jui.stheid

in ons land. Geen Souvereiniteit van Oranje is van echte gehalte , die

niet in de nederlandsche vrijlieid haar kracht zoekt.



m
sclicn '? zoLitll ge kans zien de eigenlijke kracht te berekenen , in

derligjarigen loopbaan , door de Eerste Kamer aan den dag gelegd 7

welke is , naar uw oordeel , de waarborg van het de Raad van

State gehoord? vindt gij de autonomie der gemeenten en gewes-

ten, voor vrijheid en ontwikkeling onmisbaar, op volledige wijs

met de eenheid van den staat in overeenstemming gcbragt?

AVelligt is, wat ik bejammer, een thans noodzakelijk kwaad.

Zelfs kan wegens de omslagtigheid van het raderwerk, het'

verlamd zijn van sommige springveeren wenschelijk worden

geacht. Dit slechts beweer ik, dat onvoorwaardelijke begeerte

naar rust zich in de lijdelijkheid en in de zelf-neulralizering der

slaatsmagten openbaart. De rust zou gestoord worden , wanneer

gewigtige vraagstukken, die tot verschillende beschouwingen

aanleiding geven , te berde wierden gebragt. Van daar dat men

minder op behandelen dan op niet-behandelen van levensquaes-

tiën bedacht is , en dat wie op het onderzoek zou willen aandrin-

gen, gevaar loopt, al wierd hij door zuivere vaderlandsliefde

geleid, van heethoofdigheid en onruslstokerij te worden ver-

dacht. Gij weet hoe het met kerk, school, armwezen, hooger

en lager onderwijs, lijfstraffelijke wetgeving, stem- en kies-

regt, en vele andere belangrijke zaken gesteld is; gij weet

hoe weinig, hoe traag, en in vele opzigten hoe ganschelijk

niet, aan een doen ophouden der algemeen erkende verwarring

zorg en moeite besteed wordt; gij weet dat voortdurend ver-

zuim voortdurende verergering te weeg brengt; dat het aan

den gang blijven der huishouding van staat en de uitsluitende

behartiging van stoffelijke belangen geen waarborg van besten-

digheid geeft, en dat de gesteldheid van het vaderland, om

niet tot bederf over te slaan, verbetering behoeft (*).

b. Is men bij niagte eene verandering ten goede te bewer-

(*) [Aldus iu 18i5. Vergelijk den toestand iu 1861. Ter Naged. v.

Slahl, blz. 23. — Eu in 1808 ? circumspice.]
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ken? wal zal hel middel Ier vcrbelcring zijn? zal het geleverd

worden door het gcmaligd, en in zijne gematigdheid weg-

stervend , liberalisme , dat , voor als nog , de overhand heeft? ach

neen ! het is onvermogend die behoefte te vervullen, liet kent

geen beginsel dan welks toepassing leidt tot de verkeerdheden

waarlegen voorziening vereischt wordt. Waar het om te gemoet-

koming aan den afgetobdcn kranke te doen is, loopt elke

nieuwe behandeling op mishandeling uit, op pallialieven

zonder geneeskracht, op waarborgen, waarbij men, onwillig,

in den ouden sleur raakt. In de werkeloosheid, ook der vrij-

zinnigen, is eigen moedeloosheid bij toeneming openbaar.

Doch ik vergis mij. Moedeloosheid heeft zich niet van allen

meesier gemaakt. Er zijn liberalen bij wie de wanhoop geen

post vat; volgens wie stilstand aan eigenbaat of lafheid is

te wijten; die, was hunne hand vrij, de hand aan het werk

zouden slaan; die verlevendiging der constitutionele insteUingen

verlangen , die radicale herziening der grondwet ten doel hebben

,

en uit wier hoofd en hart een van alle zijden bezienswaardig

ontwerp van echt-liberalen staatsvorm, met ontbindbare kamers

en verantwoordelijk ministerie en regtstreeksche verkiezingen,

op het papier gevloeid is(*). Ik breng gaarne hulde aan dezen

goeden wil. Ik zou niet durven ontkennen dat hun project

boven den tegenwoordigen staatsvorm de voorkeur verdient.

Doch, na wijziging der vormen, zou het wezen der zaak geene

verandering ondergaan. Met behoud van den worlel van het

kwaad, is geen herstel denkbaar, dat radicaal, dat is, uit

anderen wortel afgeleid zij. Er zal verandering van geweld-

hebbers zijn met instandhouding van het geweld ; hetzelfde

despotisme van den revolutionairen staat ; dezelfde ongodisterij

der wet; dezelfde miskenning- van den hooo-sten WelQ,ever en

(*) [Over aard en strekking van het voorstel van Tliorbecke p. s. zie

Verscheidenheden over Sfaafsregt en Poli/iele, blz. 272—283.]



Konin<; ; dezeHdo onderwerping van de kerk aan den slaat

;

dezelfde eenlralisalic , te gelijk zwaard en schild van het bewind ;

dezcirde willekeur, ook in al wat tot verkregcne reglen en

eigenaardige zelfstandigheid behoort.

Het komt mij voor dat ik tot nader aanwijzing van het onver-

mogen dezer mannen der toekomst en der belofte vcrpligt ben.

Wilt ge vernemen waarom? Ik twijfel of de partij der beweging,

voor het oogenblik, kans op groote voordeelen heeft. Algemeen

begrijpt men dat een wankelend gebouw , alleen door onbewege-

lijkheid, nog cenigen tijd kan blijven staan; het gouvernement

vindt aldus een steun, waarbij het schier al wat der regering

welgevallig is, zonder tegenspraak, althans zonder tegenstand,

zou kunnen verrigten. Zij door wie nog een overblijfsel en

schijn van oppositie gevormd wordt, zullen stof hebben, meer

tot een klaag- dan tot een triumfzang. De herinnering is niet

overtollig dat de oorzaak van dit onvermogen dieper dan in

den onwil der menschen, dat ze in de strekking hunner eigen

beginselen ligt. Waar is het onderpand hunner fraaije be-

loften? Ik mistrouw de opregtheid niet der betuiging; doch ik

wijs op zoo velen, wier opregtheid evenmin twijfelachtig scheen,

en die, aan het bewind gekomen, zich van de magt die zij

voor de vrijheid begeerd hadden, tegen haar bediend hebben;

ik toon de oorzaak van die gedwongen trouwloosheid en afval

in de kracht der begrippen, door welke ook de hedendaag-

sche staathervormers worden geleid. Zij verwonderen zich dat

er, voor al wat, weleer en onlangs nog, geestdrift of althans

ijver en aandacht wekte, geen belangstelling is; dat hun stem

geen weerklank vindt ; dat het geroep om grondwether-

ziening, vóór weinige maanden in de Tweede Kamer bijna

als de klank eener oorlogslrompet gehoord
,

gedurig meer

naar de naauwclijks verneembare zucht van een zieltogenden

gelijkt. Gevoelen zij dan niet dal hel vaderland iels meer

dan lliiiuiwe uilziglen eener wijziging van hel conslitutio-



nele lapwerk bchoclV? (*) mccncn /ij dal dorst naar rcgl en

waarheid gelescht wordt, door ecnc vertooning als die van

18-40; door inlasscliing van ecnigc artikels in ecnc grond-

wet? zijn zij onbekend met de verbazende vorderingen eener

uitlegkunde, die den regel „ieder ketter heeft zijn letter,"

op politieke ketterijen in de interpretatie ook van grond-

wetten in praktijk brengt? verwachten zij dat er even lang

Hgtgeloovigheid wezen zal bij de slachtoffers der politieke expe-

rimenten als er, ondanks het verergeren der kwaal, zelfver-

trouwen bij de hcclmeesteren is? De vrijheid met ophef

beloven , dit kunnen zij ; de vrijheid geven , dit kunnen zij

niet (* *). Zoo ze wisten wat vrijheid betcekent , zouden zij , minder

ijverig voor bijkans afgeslctene vormen , meer naauwgezet zijn

in hetgeen tot de eerste en, waar men door geen valsche

theoriën verblind wordt, tot de onmiskenbare elementen van

ware vrijheid behoort. Onder de treurige verschijnselen van

onzen tijd ken ik er, zoo de diepte van den afgrond moet

worden gepeild, geen met de toenemende verstomping van

het regtsgevoel vergelijkbaar. Er is nog wel eenige zucht voor

de omwerking van kieswetten ; er worden nog wel architecten

gevonden, ter levering van een poUtiek papier-gebouw ofkaarten-

huis, bereid; doch vrijheidszin, waarbij men, niet eigen magt

en willekeur, maar eerbiediging der regten ook van anderen ten

doel heeft, is er bijkans niet meer: de snaar welke door het onregt

in beweging gebragt werd , is gesprongen , en de algemeene on-

{*) Quel est Ie moyen de rendre un pajs libre ? Est-ce de lui donner

une eonstitution libérale ? Non ; c'est de lui donuer les moeurs de Ia

liberté." Jules Simon, de la liberté civile (Paris 1807).— „Eene Grondwet

hoe voortreffelijk ook, is niets meer dan een vorm'' Nederl. Ged. 1829.

Een vorm dien de vrijzinnigheid, ter ontfutseling van historische en ook

grondwettige regten en vrijheden, maar al te dikwerf heeft overmeesterd.

Pari. Stud. en Schetsen II. 347.]

(*') Zie bijv. over het regt van vereeniging, Adciezen, I. 306. Over de

vrijheid van onderwijs, al wat wij hebben beleefd, tot op den huidigen dag.]
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hij Jc vcrlreding der lieiligslc roglen, zoolang

men zeil' in hel bezit blijll van levensgenot, bewijst den

doodelijken invloed eener valsche theorie op de edelste aandoe-

ningen van het menschelijk hart. —- Ter verduidelijking, ter

regtvaardiging, kies ik twee overbekende voorbeelden, de

Hervormde Kerk en hel Onderwijs
;
dewijl ze mij, door opzette-

lijk onderzoek, van nabij bekend zijn. — De Kerk. Ik treed

in geene theologische geschillen ; ik spreek niet van de eigen-

dunkelijkheid waarmede in 1815, de kerk van regeringswege

georganizeerd is; maar dat, wanneer zoodanige organizatic

ter vestiging van het alvermogen van hen die aan de leer der

kerk ontrouw zijn, gestrekt heeft; wanneer de magt van het

gouvernement gebruikt is om de opleiding der toekomstige

leeraars te brengen onder vijanden van hetgeen
,
volgens de

leer der kerk, de leer der zaligheid is; dat alsdan aan de

getrouwe belijders, reeds aldus schroomelijkverongelijkt, hetza-

menkomen tot onderlinge godsdienstoefening, langen tijd onvoor-

waardelijk verboden, thans, in den regel, enkel op voor-

waarde van hun eigen kerk te verlaten, vergund is '); dit noem

ik overmaat van onregt, mogelijk alleen wanneer bij de meesten

het rcgtsgevoel uitgedoofd is, en de vrijheid hun, zoo niet

een gevaarlijke, een lastige en ijdele klank is. — liet Onderwijs.

Ik spreek niet van de verderfelijke rigting die in het openbaar

schoolwezen, minder naar het oorspronkelijke doei dan naar

gewijzigde toepassing der wet van 1806, de overhand heeft:

ik ben niet voornemens hier de mcening te bestrijden, die,

om tegen de roomschgezindcn ons te beschermen, het Woord

waarop de vaderen gesteund hebben, uit de scholen verbant:

maar dat, wanneer aan zoodanig systcma, niet enkel begun-

stiging en voorrang, maar ovcrhccrsching toegekend wordt.

Besluit van !) Jan. 18'il.— Zie h'\]\'. Adoiezeii , IT. 285, vgg. cn GronA-

iret/ierz. en Eenag. blz. 1-03- -40 8 {kcrkclijlf duuhregl).



aan hen voor \vi<! oen andor soori van opvoeding gewetens-

zaak is, liet ivgt ontzegd wordt, op eigen kosten, voor zicli

en anderen, Ier kwijling van liun geweten, ecne schnilplaats

in bijzondere scholen te hebben; dat een besluit '), ter gemoct-

koming uitgevaardigd, vier jaren achtereen, met steeds verr

meerderende willekeur, in tegenspraak met den vorslelijkon

wil kan worden geïnterpreteerd , en dat, ondanks ernstig beklag

van een aanmerkelijk getal onzer landgenooten
,
weinigen dc

moeite nemen naar de zaak onderzoek te doen ; dit noem ik

in ons land een teeken der tijden; een bewijs der verharding,

waartoe men, door langdurig spelen met woorden en beginsels,

gebragt is. Maar tevens zie ik hierin een blijk hoe weinig wij

ie hopen zouden hebben van de overmagt der vrijzinnigen,

bij wie, gelijk in ook thans nog eene, naar hun inzien

,

voorbeeldige grondwet in de maak is. Ik heb rcgt aan die

verdienstelijke kunstenaars te zeggen : ik bewonder uwe onver-

moeidheid, en welligt ook uwe talenten, in het vervaarchgen

,

ten minste in het afteekenen, van een werktuig om drenke-

lingen te behouden; maar ik bid u, terwijl ik in het water

lig, reik mij even de hand! Ik ben overtuigd dat ge ons zeer

lezenswaardige proeven en schetsen leveren zult, die ik gaarne,

met keurigen omslag, in mijne verzamehng van politieke

alchymistery zal laten prijken; doch laat ook uwe tijdgenooten

een weinig van de vrijheid genieten welke gij zoo ruimschoots

voor de nakomelingschap bereidt! — Ik heb regt mij te be-

klagen, wanneer, door hen die op zoo hoogen toon van vrijheid

en grondwet gewag maken, bij soortgelijke ergernis een

ergerlijk stilzwijgen bewaard wordt (*). Evenwel de verontwaar-

') Besluit, van 2 Jan. 1842. [Zie over de schier ongelooflijke wijs waarop

de gunstige bepaling in ougunstigen zin toegepast werd : Stukken hetreffende

de afwijzuig eeaer bijzondere school der 1" klasse te 'sGravenhage. ('s Hage

1844.) Voorts de rubriek Lager onderwijs in mijne Adviezen, en al wat

verder, te vergeefs tot nu toe, geschreven of gezegd werd.]

(*) [Die het veeljarig zwijgen der corjfeën van het liberalisme tegenover

28
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diging, loglinatit' en billijk, zou overdievon cn onbillijk kunnen

zijn. Immers ben ik geneigd te onderstellen dat onze tegen-

standers in dc verdrukking om der godsdienstwille geen

welbehagen zouden scheppen, indien ze hun niet bij uitne-

mendheid te pas kwam. Ik acht dat zij gaarne vrijheid, met

hunne beginselen vereenigbaar , zouden verleenen; maar zij

ondervinden dat elke vrijheid, niet ten dienste hunner in-

zigten gemonopolizeerd , hun meesterschap bedreigt. Dit

maakt hen telkens, ook tegen de inspraak van hun gemoed,

aan de voorschriften van het hberalisme getrouw. Het valt

niet te ontkennen dat elke maatregel van eigendunkelijkheid,

hoe afkeurenswaard, evenwel in dc denkbeelden van staats-

eenheid en slaatsoppcrmagt en slaatswelzijn en staatsbehoud,

verontschuldiging en regtvaardiging vindt. Neen! voorstanders

der liberale begrippen, al mogten zij den wil bezitten, zijn

onvermogend mij te schenken wat ik behoef; wat ik eisch,

wat tot mijne regten als burger, als Nederlander, als Christen,

behoort (*). Zij gaan naar het voorschrift te werk van eene

der talloozc sectcn, wier verscheidenheid telkens naar de

dezen conscieiitic-ilwaiig iu het oog houdt, zal, naar ik mij vlei, de juist-

heid erkcuueu van hetgeen ik, ten jare 1862 in de Kamer teruggekeerd,

mij veroorloofd heb aan Thorbeeke te doen opmerken : „ Wij hebben

beiden, ongeveer dertig jaren, gestreden voor de vrijheid van onderwijs.

De minister schreef daarover menige uitnemende bladzij. Mijne geestver-

wanten hebben, door weerstand aan kleingeestig staatsmonopolie, de zaak

voorgestaan op praktisch gebied. De minister vooral heeft de vrijheid van

onderwijs iu de grondwet gebragt; aan mijne vrienden vooral is het te

danken dat die vrijheid daarin kwam, niet als corollarium eener theorie,

niet als opgedrongen door meer of min revolutionairen en buiteulandschen

invloed, maar als eene eigen vrucht van nederlandsche vrijheidsliefde en

godsdienstzin." Pari. Frarjmenl., blz. 11.]

(*) [In het classieke land der vrijheid {Adviezen , IT. 326, vg.) behoorden

althans de vrijheden, ter christelijke pligtbetracliting onmisbaar, niet te

worden ontzegd. Menige bladzijde onzer jongste historie toont dat de

Nederlandsche Maagd, sedert zij niet meer op dc H. Schrift steunt, het

beschermen van dc vrijheid verleerd heeft. Ter Nrirjed. v. Slfihl, 24.]
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eenheid van dcspoliok gezag vocrl. Zij iiiakoii te /.amen ile

voortzclling uit van de tweeërlei rigling der revolutie-leer;

ontwikkeling, die liet onuilvoerlijke begeert ten uitvoer te

leggen; reaetie, die op bedwang van bet onbedwingbare, op

gewetensdwang, bedacbl is; terwijl beide vastbonden aan een

beginsel, dat, onuitputtelijk in belofte, zelf bet onoverko-

njelijk beletsel van verwezenlijking, zelf de bron van ge-

stadige teleurstelling is (*).

Waar bet de roeping der Christenen geldt, wijs ik op de

kracht van bel christelijk beginsel.

De laatste verschansing tegen de waarlieden die wij voorstaan

is dat het theoretische begrippen zijn, zonder nut voor de

praktijk. Een beweercn, waarbij men uitgaat van de niet zeer

aannemelijke onderstelling, dat tusschen denken en handelen

geen verband is.

Wij zijn, zegt men, in het staatsregt, ijverige en gestrenge

recensenten, wier eigen opstellen men vruchteloos te gemoet

ziet. Wel nu, „Fungar vice cotis, expers ipsa secandi" '). Ook

reeds wederlegging der valscbe begrippen heeft zeer groot nut.

liet is een niet geringe weldaad, wanneer men den wandelaar

waarschuwt tegen een dwaalspoor; den arbeider tegen bet

verspillen der krachten aan ijdel werk; den hongerige en

dorstige tegen het uitwegen van geld voor wat geen brood is,

tegen het uithouwen van gebroken bakken, waaruit het water

wegvliet. De waarschuwing zelve is drijfveêr tot onderzoek

(') [Het komt mij voor dat coiiservativen en radicalen (wier vaderland-

lievende bedoeling, uit hun oogpunt, ik gaarne waardeer), door de onweêr-

staanbaarlieid van het gemeenschappelijk beginsel en aan den standaard

van 1789 getrouw, in de miskenning zoowel van de regten der kroon,

als van de vrijheden der natie, homogeen zijn. Pari. Fragi)ue//f., h\z.

') „Ook de slijpsteen is nuttig, al snijdt die zelf niet."



nnar den <;oe(len weg , naar de voedzame spijs, naar de (risselie

wateren eener levendige bron.

Docli het christclijk-historisch beginsel leidt ook meer regt-

streeks naar politieke winst. De waaiheid van een beginsel

blijkt ook in het rekbare der toepassing. Zij is velerlei

en ik zal niet, in de bijzonderheden, u een utopia schetsen.

Wanneer ik op restauratie het oog heb, is het mij niet te

doen om terugkeering tot verouderde vormen, om plotselijke

omkeering van den maatschappelijken toestand, om misken-

ning der regten van allen, ten behoeve eener partij. Maar,

door de ervaring en het eeuwigblijvend Woord der Openbaring

geleerd en geleid, beweer ik de onveranderlijkheid van waar-

heden, wier verzaking tot dwaalbegrippen gevoerd heeft,

waarvan het onvermogen en de verderfelijkheid dagelijks meer

in hel oog valt. Eene, naar de omstandigheden gewijzigde, toe-

passing van het christelijk staatsrcgt is de ware behoefte van

onzen tijd.

Is dergelijk een locpassing mogelijk? Waarom niet ? het niet-

praktikale zou alleen uit de beginsels zeiven, uit de omstan-

digheden, of uit de personen ontstaan.

Uit de beginsels? Hoe dan? Elke waarheid is praktikaal, èn

op zich zelve , èn dewijl zij met andere waarheden in verband

is. De waarheid , ook in het staatsregt, heeft onberekenbare kracht,

omdat men haar grondslag of afdruksel en wederkaalsing overal

terugvindt; in het evangelie, in het regtsgevoel, in de ge-

schiedenis der oudheid of der nieuwere volken, in de lotgevallen

van het vaderland , in de historie vooral van die tijden waarin

men ze opzettelijk en stelselmatig bestrijdt. Onderwerping aan

de waarheid is de eenige ware praktijk. De vermaning van

Cassandra was praktikaal, ofschoon ze in den wind geslagen

en Troje aldus aan de verdelging prijs gegeven werd. De

voorschriften van regt en menschelijkheid waren praklikaal



onder Uobcs[)ieiTc, de viijlieid der ingezelencn en de onaflianke-

lijkheid der volken onder Napoleon ; de verkondiging^ van liet

evangelie is praklikaal , ook \vaar zij enkel tegenstand wekt ; de

aanprijzing der anti-revolutionaire waarheden praktikaal, ook

waar het revolutie-beginsel de overhand behoudt (*).

Maar de om.staniliijlieden! zegt men; door deze kan evenwel

de praktijk uwer praklikalc beginselen worden belet. Voor-

zeker, indien wij door praktijk cenc spoedige, en aldus ook

voor ons zelf profijtelijke, overwinning verstaan. Doch, ook bij

ongunst der omstandigheden , kan er getuigenis afgelegd

worden ; dit voortdurend getuigenis zelve is reeds krachtige

praktijk. De prediking der gcregligheid is, onder het voort-

duren der ongeregtigheid , niet overtollig; de taal van hem

die zich legen den alvermogenden dwingeland verheft, gaat

niet verloren, omdat hij zelf slachtoffer zijner edele vrij-

moedigheid wordt. Doch wij behoeven de kracht van onze

beginselen niet tot zoodanig protest te beperken. Gereedelijk

erken ik dat er een tijd geweest is, waarin men weinig meer

dan dit kon verrigten ; doch ik zou niet durven beweren dat

dit , na onze bevrijding van het fransche juk , dat dit in 1813 , in

'1815, in1830,in 1840(**)hct geval was. Ik geloof veeleer dat er,

reeds bij de heugelijke ommekeer van negentienjarig lijden, en

dat er daarna, bij elke crisis, gelegenheid was, door terugkeering

fol betere begrippen
, wezenlijke verbetering te bewerken. Zoo

men die begrippen gekend en gewaardeerd had , zou men niet

genoodzaakt zijn geweest zich zóó onvoorwaardelijk over tc

geven aan het revolutie-beginsel, een zóó bouwvallig rijk der

Nederlanden te stichten, de dierbaarste herinneringen der natie

zóó geheel ter zijde te leggen ; men zou niet alles verkregen

hebben, maar er zou niet zooveel verloren zijn geraakt ("*).

(*) [Adoiezeu, I. 17, 93.]

(*) [Voeg er thaus bij: iu 18i8, iu 1856, in ISGC]

(***) [Woldra, na 1848, in de landsvergadering gcbragt, heb ik, in en



Ik iiKiy lict anlwooicl iiieL ontwijken op de viiuil; ik

ouitrenl de gcsdiiklheid van het oogenblik denk. Ik houd het

buiten (Ic Kamer, het- vormen, of laat mij juister zeggen, liet tot pligt-

matige werkzaamheid brengen eener reeds bestaande christelijk-hhlorische

en, dien ten gevolge, (ndireoolnlionaire beproefd. (Zie mijne Adviezen

en het betoog: „Aq aidireoolulionaire partij hier Ie lunde, in haar beginsel en

kracht:" Groudwetherz. en Eeimgez. blz. fil— 138.)

Of mij dit eenigerniatc gelukt is?

Twintig jaren na het schrijven van Ongeloof en Becoluüe , schreef

ik: „De uitnemendste publicisten van onzen leeftijd, Guizot, Stahl, de

Tocqueville , een Christen als Vinet, hebben herinnerd, wat ook onze

eigen geschiedenis leert, dat de Christenen, ijverende voor de vrijheid

om God te dienen, tevens en even daardoor, als stichters van de voor-

treffelijkste regeringsvormen, het zont der maatschappij geweest zijn. En

wij, wier voorbeeld en invloed, wier trouw aan de christelijk-historischc

rigting, ter bezieling van den conslilutionelen staat, ter overwinning van

de vrijzinnigheid door de vrijheid, had kunnen en had moeten strekken,

wat deden en wat doen wij? Niets. We cijferen ons weg; we maken ons

kleiner; we zijn, omdat ons streven geen hooger ideaal kent, een colerie

in de Kerk, nieêloopers of parias in den Staat. Wij klagen allereerst en

heftigst over Thorbecke , en dan over de Tweede Kamer , en dan over de

vrijzinnigen, en dan over de Roomschen, en dan over wat niet al, en

wij vergeten te klagen over ons zelf, over eigen lijdelijkiieid ,
laauwheid,

lafheid. AVij verdienen welligt in dubbele mate het verwijt dat ik mij in

de Tweede Kamer tegen de conservatieven , die het onbeantwoord lieten ,

heb veroorloofd: van te zijn, niet, „un parti politique actif," mnar jan\-

nierend aanschouwer, „ presque tonjours spectateur désolé
, n'exeryant pas

sur les affaires 1'iufluenee qui lui apparlieut." — Ik eerbiedig, al begrijp

ik ze niet, de gemoedsbezwaren van enkele vrienden, als ware uitoefening

van het staatsburgerscha|) medepligtigheid aan de Revolutie; doch, aafl

hen die geenzins deeleu in dit bezwaar en volgens wie de grondwet geen

politieke geloofsbelijdenis voorschrijft, maar alleen tot naauwgezette na-

leving van haar bepalingen verbindt, aan hen moet ik onder het oog

brengen dat het bijkans volslagen gemis aan pu blieken geest, aan staats-

burgerzin, dat de onverschilligheid voor de publieke zaak, waarmee men

de toekomst van Nederland aan het ongeloof overlaat en overgeeft, dat

die karaktertrek , ook van het christelijk-algemeen onzer dagen
,
hoogstzorg-

verwekkend en met zelfzucht, de gestadige vijandin ook van den christen,

in onloochenbaar verband is. We worden , zeide ik meermalen , hier te

lande, in staat en in kerk, door individualistische miskenning van den

meest cenvoudigen eisch van vaderlandsche en christelijke pligtbelrachtiiig

verteerd; doch het is niet enkel vvetenschajipclijk dwaalbegrip dat ik hier-



niet voor gunstig. IJdele lioop en lïiiaije voorspiogeliiiii- biiul

niet. Onnoodig is liel ook Ie herhalen dal we leven in een

lijd van verslapping; eenc crisis, heilrijk voor hel kranke

lichaam, hebben wij, binnen korl niel Ie wachlen. Wij be-

loven u geen volledigen, geen spoedigen, geen liglverkrijg-

l)aren Iriuml'. Niemand houde zich bezig met anli-revolutio-

naire poliliek, indien hij hel heil des vaderlands begeert enkel

op een weg langs welken de wandelaar voor eigen w'enschen

en belangen bevrediging vindt; maar, hebt ge van der-

gelijk een kleingeestigheid afkeer, laat ons dan opmerken

wat trouwens in het oog valt, dat hel aan gelegenheid ter

pliglvervuUing niet ontbreekt. Of is het verkondigen van be-

door versta. Al zijn we voor de iiidiDiJualislische theorie niet ten onregle

beducht, laat ons vooral waken legen liet incUoiducdisme van eigen hart

,

dubbel groeikraciilig, omdat het wortelt in de gebreken vau onzen land-

aard en van onzen leeftijd. Beter dan met eigen woorden, zal ik uieêdeelen

wat ik bedoel en gevoel, in de taal van een schrijver aau wien ik onder

mijne geliefdste auteurs een eersten rang toeken, van de Tocqueville,

waar hij van de praktische wijsheid eener ontzenuwde maatschappij deze

karakterschets geeft: „ li'individualisme est un sentiment réfléchi et paisible

qui dispose cliaque citoyen a s'isoler de la masse de ses seniblables , et

a se rctirer a l'écart avec sa familie et ses amis; de telle sorte que,

après s'être ainsi créé une petite société a son usage , ü abandonm

volonliers la (jrandc sociélé a elle-méne" De vaderlandsliefde lost zich op

in huisvaderlijk familiezwak." Aan de Kiezers, XX. 19.

Verre van mij evenwel deze soort van philij)pica die tegen den

iudividualist-<?(7o»'^ gerigt is, toepasselijk te maken op elk, die liever in

onopgemerkten kring zijn kracht aan evangelischen arbeid besteedt.

Veeleer waardeer ik den voor mij althans besclianiendcn ijver van

menigeen die, zonder zich in eenig strijdgewoel te mengen, door eigen

werkzaamheid onberekenbaar nut sticht. In zoo ver alleen moet ik het

afkeuren, als het somtijds met principiëleu afkeer vau al wat naar po-

litieke en kerkelijke partij zweemt, vergezeld is. Want, onder de oor-

zaken van onze magteloosheid , reken ik vooral ook het stelselmatig iiidi-

viditalisiiie , waardoor men, ten gevolge van misbegrip omtrent her/c en

slaai, bcideu, van lieveilcde, aan de ongeloofstlieoricn prijs geeft. -— Zie

iiierbovcu, blz. oi, alsmede het vertoog: „over de schadelijke werking

der mdicidiialiüische (licorie in het politiek overleg zigtbaar," in mijne

beschouwingcu over hel oulioerp van wel op hel lager onderwijs. 1857.]
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ginscis eon wciiiij^bcleclvonciid woik.' (jcIuoII gij dal cr,

ik zeg nicl enkel in de gcscliriricii , maar iu de gesprekken

der 18^ eeuw, geringe krachl ter voorbereiding van de Hevo-

lutie lag? Er ligt ook thans in vrijmoedige belijdenis uwer

overtuiging een vermogen, waarvan de werking alleen aan

Hem, die den wasdom geeft, bekend is. Wij hebben lang

genoeg gesproken en geschreven, hoort men somwijlen; de

tijd van handelen is daar! als of spreken en schrijven geen

handelen was, en alleen de zaaijer niets deed. Ik erken

dat die aansporing ook een gezonden en veelbeteekenenden

zin heeft; wanneer ze ons wijst op de noodzakelijkheid om

niet bij bespiegeling te blijven, waar beoefening vergund is.

Laat ons getrouw zijn, een iegelijk op eigen post; laat ons

bedenken dat, zoo het ons niet gegeven wordt groote dingen

Ie verrigten, de ergste ontrouw in de kleinste zaken kan

worden gepleegd; dat, zoo de prediking daad mag heeten,

ook de daad predikt; laat ons, bij de zeer geringe opofferingen

waartoe wij voor als nog geroepen worden, ter pligtljctrach-

ting en zelfvei loochening in het oog houden dat de heerschappij

der waarheid veld gewonnen heeft door getuigen die de kracht

hadden om, waar het noodig was, getuigen tot in den dood,

in den meest praktischen zin, martelaars te zijn.

Onmogelijkheid der toepassing kan hel gevolg worden van

de gezindheid en handelwijs der personen, óf omdat zij de

beginsels niet kennen , óf omdat veerkracht ontbreekt om ze

in beoefening te brengen. Zou weUigt het laatste bij ons het

geval zijn? Zelfverheffing wordt dikwerf, somtijds zeer ten

onregte, somtijds zeer te regt, aan Christenen te laste gelegd;

dit is zeker dat, zoo het bedorven hart hoogmoedig maakt,

de waarheid naar verootmoediging leidt. Naarmate wij meer

kennis bezitten, valt het contrast van weten en doen meer

in het oog. Hoe meer kracht er in de belijdenis erkend wordt,

des te waarschijnlijker komt het onvermogen op rekening
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van ilcii bt'lijilci'. NVal mij Ixjliet'l, habclis iet(ni confUenlein.

Docli zeirbeschiildigiiig , wanneer zij opregl is, l)e[)aall zieli

niet bij ijdel beklai". Beter is het elkander op den eenigen

springader te wijzen , waaruil al wat w ij ter bekraehtiging

behoeven, mildelijk vloeit. Niet in het rijk der bespiegelingen

ccncr hoogdravende wijsheid ligt de oorsprong dezer levens-

fontein, maar aan den voet der kruispaal, door de barmhar-

tigheid van God onzen Zaligmaker tot levensboom gemaakt. —
Gij kent nu de gedachte waarop al wal ik lol u gesproken

heb neerkomt ; dat de Revolutie het gevolg is der revolulie-lcer

en die leer zelve het gevolg der evangelie-verwerping. De

evangelische waarheden, wier onmisbaarheid nooit trelTender

dan in hun gemis bleek, zijn geene mysteriën, waarin men,

door diepzinnigheid of ligtzinnigheid eener menschelijke filozofie,'

ingewijd wordt; hel zijn de verborgenheden welke de lieerden

nederige en zachtmoedige bekend maakt; de waarheden welke,

even stellig als eenvoudig, in de Heilige Schrift uitgedrukt zijn

:

vrede door het bloed des kruises; een offer waardoor hel ranlzoen

voor velen betaald is; verandering des harten, ziglbaar in de

werkzaamheid der liefde en in hel licht der goede werken

;

voorwerp der veelsoortige bestrijding, doch waarvan de Zalig-

maker zegt : „Ik danke U, Yader! Heer des hemels en der aarde

!

dal Gij deze dingen voor de wijzen en verslandigen verborgen

hebt, en hebt ze den kinderkens geopenbaard." De kinderlijke

aanneming dezer dingen is de eerste voorwaarde om de ver-

borgenheden der wetenschap te leeren verslaan. Van mij hebt

gij geen geringschalling te wachten van eenigen aibeid waar-

aan de wereld gewoon is, en metregt, uitstekende waarde te

hechten. Veeleer ben ik overtuigd dal, voor zoo ver we, door aan-

leg, studie, maatschappelijke betrekking, er toe worden geroepen

,

wij verpligl zijn, op hel veld der wetenschap en staatkunde,

wat onze hand vindt om te doen, met alle magl Ie verrigten:

maar levens wordt in mij de overtuiging dagelijks vaster, dat



;)1 ons zwoegen vi uclilcloos blijlt, zoolant^, door de slakelselen

van mensclielijke wijslieid, de koesterende zonneschijn van den

akker geweerd wordt. Laat ons, wat de wereld, zoo niet ver-

derfelijk, althans klein acht, niet verachten. Veel wat de

wereld yroot acht, is klein; veel wat ze klein acht, is groot.

,, Tracht niet naar de hooge dingen, maar voegt u tot de nede-

rige." Naar de nederige zich te voegen is het middel om ook

wat de wereld het hoogcre noemt, te verkrijgen en te be-

werken. Indien wij , bewust dat verstandelijke overtuiging

omtrent de waarheid van liet evangelie ons te beurt is ge-

vallen, desniettemin een kleine kracht en magleloosheid ontwa-

ren, die ons dikwerf bedroeft en ontmoedigt, laat ons, met

biddenden ernst, onderzoeken of, al dan niet, de vonk ont-

breekt, die het doode en dorre zamcnslcl der godgeleerdheid

levend en vruchtbaar maakt. Het geloof overwint de wereld.

Om de wereld te overwinnen, is het noodig vooraf in ons

eigen gemoed de overleggingen ter neder te werpen, en alle

hoogte die zich verheft legen de kennissc Gods, en alle ge-

dachten gevangen te leiden lot de geiioorzaamheid van Curistus.

Laat ons in het oog houden dat, aan de kreet ,,kom mijne

ongeloovigheid te hulp!" het „ik geloove, lieer!" voorafgaat.

Laat ons nooit vergeten dat geenerlei werkzaamheid in de

schalling van den Kenner der harten waardij heeft, indien ze

niet geheiligd wordt door de tweeërlei bede ,, wees mij zondaar

genadig!" en: ,, mijne ziel kleeft aan het slof; maak niij levendig

naar uw Wooid.

"
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